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TAKE ME OUT THAILAND SEASON 15



สารบัญ

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น รางวัลแหงความสําเรจ็ กิจกรรมในรอบป 2563

วิสัยทัศน / พันธกิจ / เปาหมาย เหตุการณสําคัญ โครงสรางการถือหุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน ปจจัยเส่ียง

โครงสรางการจัดการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร

การกํากับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบตอสังคม รายงานคณะกรรมการ

ขอมูลสําคัญทางการเงิน



เรียน ท่านผูถื้อหุน้

ปี 2563 เป็นปีทีทวัโลกตอ้งเผชิญกบัการเปลียนแปลงครงัใหญ่ทีเกิดจากวิกฤตการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติด

เชือไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ซงึส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกวา้งทงัทางดา้นสขุภาพ การดาํรงชีวิต สงัคมและเศรษฐกิจ 

โดยภาพรวมการดาํเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 บริษัท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน) เผชิญกบัความทา้ทายจากการ

เปลียนแปลงในหลากหลายมิติ ทงัจากสภาวะเศรษฐกิจทีตกตาํ และเหตสุดุวิสยัของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรน่า 

(COVID-19) ซึงนาํไปสู่รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal )การเปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคทีเปิดกวา้งและ

เปลียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ พฤติกรรมการใชจ่้ายและการบริโภคสือของคนไทยเปลียนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลใหลู้กคา้ชะลอ

และหยดุการใชเ้ม็ดเงินโฆษณา ทาํใหเ้ม็ดเงินโฆษณาลดลงอย่างต่อเนืองนบัตงัแต่ตน้ปี 2563 เป็นตน้มา ซงึส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่ออตุสาหกรรมโฆษณา รวมถึงบริษัทฯทีไดร้บัผลกระทบดว้ยเช่นกัน บริษัทฯไดด้าํเนินธุรกิจอย่างระมดัระวงั คาํนึงถึง

ความปลอดภยัของชมุชน สงัคม และสิงแวดลอ้ม และใหค้วามสาํคญัอย่างยิงกบัความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม 

เพือใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินต่อไปไดอ้ย่างราบรืนและต่อเนือง  บริษัทฯได้จัดทาํแผนรองรับการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง 

(Business Continuity Plan) ในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชือฯ ติดตาม กาํกับ ดูแลและประเมิน

สถานการณ์ทีอาจเปลียนแปลงอย่างใกลชิ้ด พรอ้มทงัไดบ้ริหารตน้ทุนและลดค่าใช้จ่าย เพือลดผลกระทบทางธุรกิจทีอาจ

เกิดขนึไดอ้ย่างทนัท่วงที 

บริษัทฯ มีความมุ่งมนัในการสรา้งโอกาสในการเติบโตเพือเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ใหแ้ก่ธุรกิจ มุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพ

บุคคลากรใหมี้ความรูแ้ละทกัษะดา้นดิจิทลัอย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารสินทรพัยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ  การพฒันาคอน

เทนตแ์ละสรา้งสรรคน์วัตกรรมแบบใหม่เพือสรา้งมลูค่าเพิม การสรา้งพนัธมิตรใหม่ ๆ และขยายช่องทางการนาํเสนอรูปแบบ

รายการบนแพลตฟอรม์ใหม่ทีหลากหลาย 

นอกจากนีบริษัทยงัใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และการพฒันาอย่างยงัยืนซึงในปี 2563 บริษัทไดร้บัการ

ประเมินดา้นการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจาํปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ในระดบั “ดี” 

ทา้ยทีสดุนี บริษัทฯ ขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุ ลูกคา้ สถาบนัการเงิน และพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

ฯทกุท่านทีไดใ้หก้ารสนบัสนนุ และมอบความไวว้างใจในการดาํเนินงานของบริษัทดว้ยดีเสมอมา และขอขอบคุณผูบ้ริหารและ

พนกังานของบริษัททุก ๆ ท่านทีไดร้่วมมือกันปฏิบติังานดว้ยความทุ่มเทอย่างเต็มกาํลังความสามารถ ทาํใหบ้ริษัทฯสามารถ

กา้วขา้มผ่านช่วงเวลาทีวิกฤตเศรษฐกิจอนัต่อเนืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า (VOVID-19) และเติบโต

ต่อไปอย่างยงัยืน

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์

ประธานกรรมการ



ข�อมูลทั่วไป

บรษัท ทีว ธันเดอร� จํากัด (มหาชน)

มีชือย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่า

“TVT” ประกอบธรุกิจผลิตรายการโทรทศันแ์ละรายการบนัเทิง

โดยจดทะเบียนก่อตงับริษัทเมือวนัที 30 พฤศจิกายน 2535 

ดว้ยทนุจดทะเบียนเรมิแรก 1,000,000 บาท ต่อมาบริษัทได้

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด เมือวันที 2 

ธันวาคม 2557

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน

250,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 

1,000,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท เรียกชาํระเต็ม

มูลค่าแล้วจํานวน 800,030,075 หุ้น มูลค่ารวม

200,007,518.75 บาท

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่

1. ธุรกิจโฆษณา ซงึเกิดจากการผลิตรายการโทรทศัน์

2. ธุรกิจให้บริการ ซึงเกิดจากการรับจ้างผลิตรายการ

การจดักิจกรรม

3. ธุรกิจบรหิารศิลปิน

4. ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ขายสือโฆษณา

ทีตงัสาํนกังานใหญ่ :

เลขที 1213/309-310 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร)

ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศพัท์ +66 2559 0022  โทรสาร (FAX) +66 02559 3609

WEBSITE :  WWW.TVTHUNDER.CO.TH

ข�อมูลสําคัญอ่ืน

นายทะเบียนหุน้สามญั :

บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกดั

เลขที 93  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศพัท์ +66 2009 9000

โทรสาร +66 2009 9991

SET Contact center :

+66 2009 9999

Website :

http://www.set.or.th/tsd

ผูส้อบบญัชี :

นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 2982

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั

เลขที 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศพัท์ +66 2259 5300   

โทรสาร +66 2260 1553

ทีปรกึษากฎหมาย :

บริษัท ทีปรกึษากฎหมาย ซีเอ็มที จาํกดั

เลขที 75 ซอยพงึมี 11 ถนนสขุมุวิท

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศพัท์ +668 1836 7236
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รศ.ดร.มนตร โสคติยานรัุกษ�
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นายสุทธิธรรม จราธิวัฒน�
กรรมการ / กรรมการอิสระ

BOARD OF 
DIRECTORS

รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
กรรมการ /กรรมการอิสระ

นายสมพงษ� วรรณภิญโญ
กรรมการ

นายภูษิต ไล�ทอง
กรรมการ

นายพรัฐ เย็นสุดใจ
กรรมการ

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
กรรมการ

นางภัทรภร วรรณ,ภิญโญ
รองประธานกรรมการ
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นางภัทรภร วรรณภิญโญ
ประธานเจ�าหน�าที่บรหาร

คณะกรรมการบรหาร / ผู�บรหาร

นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ
ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บรหาร
สายงานการตลาดและการขาย 

นางป�ยพร ไล�ทอง
ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บรหารอาวโส

สายงานบรหารการผลิต 

นางสาวนาร วชชุนากร
ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บรหารสายงานการเงน 

นายพรัฐ เย็นสุดใจ
รองประธานเจ�าหน�าที่บรหาร 

นายภูษิต ไล�ทอง
รองประธานเจ�าหน�าที่บรหาร 

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
ผู�ช�วยประธานเจ�าหน�าที่บรหาร 

สายงานการพัฒนาธุรกิจ
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ประวัติ





รางวัลแห�งความสําเรจ็

6



NEWS & EVENT

มนีโยบายในการบริหารจดัการสิงแวดลอ้ม

มนีโยบายในการบริหารจดัการสิงแวดลอ้ม

ในการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มบรษัิทไดจ้ดัทาํโครงการ “ปันดินญีปุ่ นเป็นของทีระลกึ”  เพือใหผู้พิ้การมีรายได ้มีอาชีพ และมีคณุภาพชีวิตทีดีขนึ 

นกัแสดงในสงักดัเขา้รว่มกิจกรรมโครงการระดมทนุสาํหรบัแผนฟืนฟผูลกระทบ COVID-19 ในประเทศไทยกบัโครงการ KHO 
TAO, BETTER TOGETHER ทาง FACEBOOK FANPAGE : BIOFIN THAINLAND

บรษัิทมีนโยบายใหพ้นกังานเขา้รว่มฝึกอบรม WORKSHOP เรือง การลดปรมิาณและการจดัการขยะในกองถ่ายทาํ
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NEWS & EVENT

มนีโยบายในการบริหารจดัการสิงแวดลอ้ม

มนีโยบายในการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มบริษัทไดร้บัรางวลัโล่หเ์กียรติยศ “ชอ่สะอาด” ประเภทผูผ้ลิตรายการโทรทศัน ์จากสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ปี 2563 บริษัท ไดเ้ปิดโอกาสใหน้อ้ง ๆ นกัศกึษา จากมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และมหาวิทยาศิลปากร เขาร่วมศึกษาดงูานการบนัทึกเทป
รายการ TAKE GUY OUT THAINLAND SS.4 ณ TVT GREEN PARK STUDIO
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VISION
วสัยทัศน� ผู�ให�บรการส่ือบันเทิงท่ีดีท่ีสุด

MISSION
พันธกิจ

เป�าหมาย
ระยะยาว

เป�นบรษัทผู�ผลิตคอนเทนท�ช้ันนํา
ท่ีมีคุณภาพท้ังในประเทศและสากล ครอบคลุมทุกแพลตฟอร�ม

พัฒนาระบบจัดการธุรกิจให�มีผลงานที่ได�การยอมรับในระดับโลก
(WORLD CLASS ENTERTAINMENT CONTENTS) เพ่อ
สนับสนุนและเป�นกลไกขับเคล่ือนและส�งเสรมขดความสามารถใน
การแข�งขันของกิจการ

พัฒนาเป�นผู�ประกอบการที่สามารถนําเสนอเนื้อหาที่สามารถ
สร�างมูลค�าเพมและครอบคลุมทุก PLATFORM ที่เช่ือมโยง
โครงข�ายการให�บรการท้ังภายในและภายนอกประเทศ

พัฒนา เพมพน สร�างการใช�ประโยชน�สินทรัพย� ในเชิงธุรกิจ เพ่อให�
สามารถสร�างมูลค�าเพม ได�รับผลตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสม และ
เป�นส�วนสนับสนุนการเติบโตขององค�กร

ปรับโครงสร�างองค�กรให�มีสมรรถนะสูง เพ่อสนับสนุนบรการและ
การดําเนินงานที่เป�นเลิศสู�ธุรกิจทุกรูปแบบ

สร�างความนิยมและการยอมรับจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและ
กลุ�มเป�าหมายต�อการดําเนินการของกิจการ และบทบาท
ความสําคัญในการพัฒนาธุรกิจ เพ่อสร�างการเติบโตและความ
เป�นอยู�ร�วมกันอย�างยั่งยืน
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ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ



การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

        บริษัท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ทีวี ธนัเดอรฯ์”) จดทะเบียนก่อตงับริษัทเมือวนัที 30 พฤศจิกายน 2535 ดว้ยทนุจดทะเบียน   

   เริมตน้เท่ากบั 1,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท โดยนายสมพงษ ์วรรณภิญโญ ผูมี้ประสบการณ ์   

   อยู่ในสายธุรกิจบนัเทิงมาอย่างยาวนาน ต่อมาบริษัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั เมือวนัที 2 ธนัวาคม 2557 

  วสัิยทัศน์ พันธกจิ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

    คณะกรรมการบริษัท กาํหนดใหมี้การพิจารณาทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเปา้หมายระยะยาวของบริษัทฯ เป็นประจาํทกุปี เพือกาํหนดเปา้หมาย

   และทิศทางในการดาํเนินงานของบริษัทฯ และปรบัเปลียนใหส้อดคลอ้งเหมาะสม โดยในช่วงปีทีผ่านมามีการทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้าหมายระยะ    

   ยาวจาํนวน 1 ครงั โดยมีมติใหป้รบัเปลียนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเปา้หมายระยะยาวของบริษัทเพือใหมี้ความทนัสมยัและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจใน  

   ปัจจบุนัของกลุ่มบริษัท ดงันี

   วสัิยทัศน์

     ผูใ้หบ้ริการสือบนัเทิงทีดีทีสดุ

  พันธกจิ

 พฒันาระบบจดัการธุรกิจใหมี้ผลงานทีไดก้ารยอมรบัในระดบัโลก (World class entertainment contents) เพือสนบัสนุนและเป็นกลไกขบัเคลือน
และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ

 พัฒนาเป็นผูป้ระกอบการทีสามารถนาํเสนอเนือหาทีสามารถสรา้งมูลค่าเพิมและครอบคลุมทุก Platform ทีเชือมโยงโครงข่ายการใหบ้ริการทัง
ภายในและภายนอกประเทศ 

 พัฒนา เพิมพูน สรา้งการใชป้ระโยชนสิ์นทรพัยใ์นเชิงธุรกิจ เพือใหส้ามารถสรา้งมูลค่าเพิม ไดร้บัผลตอบแทนในอตัราทีเหมาะสม และเป็นส่วน
สนบัสนนุการเติบโตขององคก์ร

 ปรบัโครงสรา้งองคก์รใหมี้สมรรถนะสงู เพือสนบัสนนุบริการและการดาํเนินงานทีเป็นเลิศสู่ธุรกิจทกุรูปแบบ

 สรา้งความนิยมและการยอมรบัจากผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายต่อการดาํเนินการของกิจการ และบทบาท ความสาํคญัในการพัฒนา
ธุรกิจ เพือสรา้งการเติบโตและความเป็นอยู่รว่มกนัอย่างยงัยืน

  เป้าหมายระยะยาว

    เป็นบริษัทผูผ้ลิตคอนเทนทช์นันาํ ทีมีคณุภาพทงัในประเทศและสากล ครอบคลมุทุกแพลตฟอรม์

   การเปลียนแปลงและพัฒนาการทสีาํคัญ

       บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จาํกัด (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจผลิตและใหบ้ริการผลิตรายการโทรทศัน ์รบัจดังานอีเวน้ท ์จาํหน่ายหนังสือทีสืบเนืองจากการทาํ

รายการโทรทศัน ์ขายสือโฆษณาและใหบ้ริการสตูดิโอ โดยบริษัทมุ่งมนัทีจะสรา้งสรรคค์วามสนุกและความสุขทีสอดแทรกสาระ ความรู ้และคติเตือนใจ

ให้กับผูช้มรายการ ซึงตลอดระยะเวลาทีผ่านมาบริษัทไดผ้ลิตรายการหลากหลายประเภทเพือตอบสนองความตอ้งการของผู้ชม อาทิ ละครดราม่า 

(Drama) ละครซิทคอม (Sit Com) เกมโชว ์(Game Show) วาไรตีโชว ์(Variety Show) เรียลลิตี โชว ์(Reality Show) ทอลค์โชว ์(Talk Show) และสารคดี 

(Documentary) เป็นตน้ โดยบริษัทไดร้บัรางวลัต่างๆ มากมายทีถือเป็นเครอืงยืนยนัคุณภาพการผลิตรายการของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี อาทิ รางวลัโทรทศัน์

ทองคาํ รางวลัเมขรา รางวลัราชบญัฑิตยสภา รางวลัช่อสะอาด รางวลัเพชรกนก รางวลัพระราชทานเสมาธรรมจกัร และประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณ

ดีเด่นจากหอการคา้ไทย เป็นตน้ 

บริษัทฯ มีเหตกุารณส์าํคญัในช่วง 5 ปีทีผ่านมา ดงันี
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ปี 2558

• บริษัทไดร้บัประกาศนียบตัร ดา้นระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2008 (Certificate of Quality Management System – ISO

9001:2008 จาก The British Standards Institution)

• บริษัทไดร้บัรางวลัโทรทศันท์องคาํ ครงัที 29 ประจาํปี 2557 ประเภท รางวลัละครเด็กและเยาวชนดีเด่น จากรายการหลวงตามหาชน

• บริษัทไดด้าํเนินการเสนอขายหุน้เพิมทนุต่อประชาชนเป็นครงัแรก (IPO) โดยเปิดใหจ้องซือระหว่างวนัที 27 - 29 เมษายน 2558 ใน

ราคาเสนอขายหุน้ละ 2.00 บาท จาํนวนหุน้ทีเสนอขายทงัหมด 800,000,000 หุน้ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดป้ระกาศรบัหลกัทรพัยข์อง

บริษัทเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเมือวนัที 8 พฤษภาคม 2558 และหุน้ของบริษัทเริมทาํการซือขายเมือวนัที 8 พฤษภาคม 2558

เป็นวนัแรกเช่นเดียวกนั

• บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั “ราชบณัฑิตยสภาสรรเสริญผูใ้ชภ้าษาไทยดีเด่น ประจาํปี 2558 จดัโดยราชบณัฑิตยสภา

• บริษัทฯ ไดร้บัรางวลัโล่เกียรติยศ “ช่อสะอาด ประจาํปี 2558” ประเภทสรา้งสรรคสื์อดีเด่นดา้นสนบัสนนุและส่งเสรมิการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต จดัโดย สาํนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ปปช.)

• บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั “พระราชทาน เสมาธรรมจกัร ประจาํปี 2558” สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีฯ ประเภทผูท้าํ

คณุประโยชนจ์ต่อพระพทุธศาสนา โดยกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม

• บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั “เพชรกนก ประจาํปี 2558” ประเภทองคก์รศรีแผ่นดินบาํเพ็ญประโยชนต์่อสงัคม และประเทศชาติ โดยสมาคม

ผูผ้ลิตรายการภาพและเสียง

• บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั “คนดีแบบอย่างแผ่นดิน ประจาํปี 2558” ประเภทสรา้งสรรคส์นบัสนนุสงัคมดีเด่น โดยชมรมทดแทนคณุแผ่นดิน

• บริษัทฯ ลงทนุก่อสรา้ง Green Park Studio

ปี 2559

• วนัที 3 มิถนุายน 2559 บริษัทไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัเพิมทนุของบริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) รุน่ที 1

(“TVT-W1”) โดยจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 4 หุน้ : 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ อายุใบสาํคญัแสดงสิทธิมีระยะเวลา 2 ปีนบัแต่วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (วนัที 17 พฤษภาคม 2559) ถึงวนัที

16 พฤษภาคม 2561 (วนัทีครบกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิและวนัใชสิ้ทธิครงัสดุทา้ย)

• วนัที 4 กรกฎาคม 2559 บริษัทไดล้งนามในสญัญารว่มลงทุนกบันายเจษฎา โอสภาเลิศ และนางสาวศิรินาฎ กนุธร ซงึเป็น

บคุคลภายนอกทีไม่มีความเกียวโยงใดกบับริษัท เพือรว่มจดัตงับริษัทรว่มทนุ โดยใชชื้อ “บริษัท บิกเบรน จาํกดั” ประกอบธุรกิจ

เกียวกบัการรบัจา้งผลิตสือโฆษณา รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ ออกแบบโฆษณารวมทงัเผยแพรโ่ฆษณาประชาสมัพนัธสื์อโฆษณาทกุ

ช่องทาง เพือเป็นการขยายฐานลกูคา้และเพิมกาํลงัผลิตรายการใหค้รบวงจร โดยเขา้ถือหุน้จาํนวน 40,800 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51.00

ของจาํนวนหุน้จดทะเบียนรวม 80,000 หุน้มลูค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 8,000,000 บาท

• วนัที 8 สิงหาคม 2559 บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) ทาํพิธีเปิด "TVT Green Park Studio" (ทีวีที กรีนพารค์ สตดิูโอ) โมเดิรน์

สตดิูโอทีมีขนาดใหญ่และทนัสมยัทีสดุมาตรฐานระดบัสากล รองรบัการผลิตรายการโทรทศัน,์ ภาพยนตร,์ ละคร,โฆษณาและงานอี

เวน้ทต์่าง ๆ โดยเปิดใหบ้ริการทงัหมดจาํนวน 3 สตดิูโอ บนเนือทีกว่า 8 ไร่

• บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั “โทรทศัน์ ทองคาํ” ครงัที 30 จดัโดยชมรมส่งเสริมโทรทศัน์ มลูนิธิจาํนง รงัสิกลุและกรมส่งเสริมวฒันธรรม

• บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั “12 ผูผ้ลิตรายการแห่งปี” จดัโดย ดาราเดลลี

ปี 2560
• วนัที 31 พฤษภาคม 2560 บริษัทไดเ้ขา้ลงนามในสญัญารว่มลงทนุใน บริษัท โมอินดี ดิจิตอล จาํกดั (“MID”) โดยบรษิัทเขา้ถือหุน้

สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ และหุน้บรุิมสิทธิจาํนวน 10,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้จดทะเบียนรวม 50,000 หุน้ มลูค่า

หุน้ละ 100 บาท
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ปี 2560

• ทีประชมุคณะกรรมการบริหารครงัที 5/2560 เมือ 18 กรกฎาคม 2560 ของ บริษัท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้มติ

อนุมติัใหบ้ริษัท อีเอม็ เอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์จาํกดั (“EM”) ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เขา้ร่วมลงทนุใน กิจการรว่มคา้ Startup Stars

บริษัท เฟิรส์ วิชนั แอดเวนเทจ จาํกดั เพือดาํเนินธุรกิจผลิตรายการเรียลลิตีโชว ์

วนัที 12 กนัยายน 2560 บริษัท อีเอ็ม เอน็เตอรเ์ทนเมนต์ จาํกดั (“EM”) ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เขา้ลงนามในสญัญารว่มลงทนุ

ในกิจการรว่มคา้ Startup Stars เพือดาํเนินธุรกิจผลิตรายการเรียลลิตีโชว์ โดย (“EM”) เขา้รว่มลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท คิด

เป็นสดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 50.00

• บริษัทฯ ไดร้บัประทานรางวลั “ประชาบดี และเขม็เชิดชูเกียรติ ประจาํปี 2560” จากพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวร

ราชาทินดัดามาตุ ในฐานะผูท้าํคณุประโยชนแ์ก่ผูอ้ยู่ในสภาวะยากลาํบากทีประพฤติตนดีเด่น จากละครเรืองหลวงตามหาชน ตอน

ต่างดา้วไม่ต่างใจ จดัโดยกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนษุย์

• บริษัทฯ ไดร้บัโล่ประกาศเกียรติคณุ ในฐานะผูใ้หก้ารสนบัสนนุโครงการ SMART VILLANGE ปฏิบติัการเพิมมลูค่ายกระดบัการจดั

งานไมซใ์นพืนทีชมุชนเพือสรา้งรายไดแ้ก่เศรษฐกิจชมุชนอย่างยงัยืน จดัโดยสาํนกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ

(องคก์ารมหาชน)

ปี 2561

• วนัที 10 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ทาํสญัญาร่วมทนุ เพือจดัตงับริษัทรว่มทนุ “ทริปเปิล เอส อินเตอรแ์อคทีฟ จาํกดั ดาํเนินธุรกิจ

ใหบ้ริการเกมสอ์อนไลน์ และพฒันาโปรแกรมซอฟทแ์วรส์าํหรบัการเล่นเกมสอ์อนไลน์ โดยบริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) เขา้

ถือหุน้สามญัจาํนวน 25,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 ของจาํนวนหุน้จดทะเบียน 50,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท

• ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครงัที 5/2561 เมือวนัที 24 สิงหาคม 2561 ของ บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้

มติอนมุติัใหบ้ริษัท อีเอม็ เอน็เตอรเ์ทนเมนต์ จาํกดั (“EM”) ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ขยายการประกอบธุรกิจไปยงัธุรกิจผลิต

และจาํหน่ายเครอืงสาํอางค โดยการลงทนุในบริษัท มีราญ่า จาํกดั (“MERAYA”) โดยถือหุน้จาํนวน 47,999 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน

การลงทุนรอ้ยละ 94.998 ของจาํนวนหุน้จดทะเบียน 50,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท

• บริษัทฯ ไดร้บัประทานรางวลั “ประชาบดี และเขม็เชิดชูเกียรติ ประจาํปี 2561” จากพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวร

ราชาทินดัดามาตุ ในฐานะผูท้าํคณุประโยชนแ์ก่ผูอ้ยู่ในสภาวะยากลาํบากทีประพฤติตนดีเด่น จากละครเรืองหลวงตามหาชน ตอน

ต่างดา้วไม่ต่างใจ จดัโดยกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนษุย์

• บริษัทฯ ไดร้บัโล่ประกาศเกียรติคณุ “สดุยอดนวตักรรมสรา้งสรรคแ์ห่งปี 2561” จดัโดยกระทรวงวฒันธรรม โดยมีพลเอกประยทุธ์

จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธานในพิธี

บริษัทฯ ไดร้บัรางวลัโล่เกียรติยศ “ช่อสะอาด ประจาํปี 2561” ในฐานะผูผ้ลิตรายการโทรทศันที์สรา้งสรรคผ์ลงานดา้นสือทีมีเนือหา

ในการปลกูฝังและส่งเสริมคณุธรรม จากละครเรืองหลวงตามหาชน ตอน ติดสินบน จดัโดย สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

•

• บริษัทฯ ไดร้บัโล่รางวลั “ผูท้าํคณุประโยชนต์่อสาํนกังานประกนัสงัคม ประจาํปี 2561” จดัโดยสาํนกังานประกนัสงัคม กระทรวง

แรงงาน โดยพลตาํรวจเอก อดลุย์ แสงสิงแกว้ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

• บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั โกลด์ เพลย์ บอทเทิล (Gold Play Button) จากยทููป ในฐานะที TV THUNDER OFFICEIAL มียอดผูติ้ดตาม

มากกว่า 1 ลา้นคน

ปี 2562

• เมือวนัที 10 เมษายน 2562 บริษัทไดโ้อนขายหุน้ทงัหมดทีบริษัทถืออยู่ในบริษัท โมอินดี ดิจิตอล จาํกดั จาํนวน 20,000 หุน้ ใหก้บั

AnyMind Group Limited ในราคาหุน้ละประมาณ 2,667 บาท เป็นเงินจาํนวนรวมทงัสิน 53,326,167.80 บาท โดยรบัชาํระดว้ย

เงินสดส่วนหนึงและดว้ยหุน้ของ AnyMind Group Limited อีกส่วนหนึง

• วนัที 19 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ไดอ้นมุติัใหปิ้ดกิจการ บริษัท มีราญ่า จาํกดั (“MERAYA”) ซงึเป็นบริษัทย่อยทีบริษัท ทีวี ธนัเดอร์

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 94.998 ของทนุจดทะเบียนของ MERAYA เลิกกิจการ
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ปี 2563

•

•

•

บริษัทฯ ไดร้บัรางวลัโล่เกียรติยศ “ช่อสะอาด ประจาํปี 2562” ในฐานะผูผ้ลิตรายการโทรทศันที์สรา้งสรรคผ์ลงานดา้นสือทีมีเนือหา

ในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จากละครเรืองหลวงตามหาชน ตอน อา้ยมันคนจน จดัโดย สาํนกังานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

วนัที 11 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดอ้นุมัติใหปิ้ดกิจการ บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต ์จาํกดั ซึงเป็นบริษัทย่อยทีบริษัท ทีวี ธัน

เดอร ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99  ของทนุจดทะเบียนของ EM เลิกกิจการ

ไดร้บัรางวลัโล่เกียรติยศ “ช่อสะอาด ประจาํปี 2563” ในฐานะผูผ้ลิตรายการโทรทศันที์สรา้งสรรคผ์ลงานดา้นสือทีมีเนือหาในการ

ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จากละครเรืองหลวงตามหาชน ตอน ฉลาดแกมโกง จดัโดย สาํนกังานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

•

•

•

ไดร้บัคะแนนประเมน CG ในระดบั “ดีมาก” (4ดาว) จากผลสาํรวจของสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ทีทาํการสาํรวจบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2563

เกิดสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ขนึในประเทศไทย และทวัโลก ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจทวัโลก

หยดุชะงกั 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 3/2563 เมือวนัที 2 เมษายน 2563 มีมติใหเ้ลือนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

ออกไปโดยไม่มีกาํหนด โดยยกเลิกกาํหนดวนัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2563 รวมทงัใหย้กเลิกวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (Record date) ใน

วนัที 9 มีนาคม 2563

• ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครงัที 4/2563 เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2563 มีมติใหก้าํหนดวนัจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2563 ขนึใหม่ในวนัองัคารที 30 มิถนุายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธนัเดอร ์สตูดิโอ เนืองจากสถานการณก์ารระบาดของไวรสัโคโร

น่า (COVID-19) เริมคลีคลายดีขนึแลว้และกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้(Record Date) 

ประจาํปี 2563 ในวนัที 5 มิถนุายน 2563

•

•

ทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ซงีประชมุเมือวนัที 30 มิถนุายน 2563 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุติัการแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบั

ของบริษัท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน) ขอ้ 27 เรืองเกียวกบัการประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส์

ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครงัที 5/2563 เมือวนัที  14 สิงหาคม 2563 ของ บริษัท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้

มติอนมุติัใหล้งทนุเพิมในหุน้ของบริษัท บิกเบรน จาํกดั จาํนวน 5,570,000.00 บาท เพิมศกัยภาพในการขยายธุรกิจและเพือใหก้าร

บริหารจดัการมีประสิทธิภาพ

มากขนึภายหลงัการเพิมทนุดงักล่าว บริษัทจะถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 71.11 ของทนุจดทะเบียนของบจก. บิกเบรน
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โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทย่อยในเครือ ทบีริษัทร่วมลงทุน มีดังนี

- บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั (CMED)  ดาํเนินธุรกิจผลิตและรบัจา้งผลิตรายการโทรทศัน ์ โดยเนน้ผลิตรายการทีซอืลิขสิทธิจากต่างประเทศ 

(INTERNATIONALFORMAT) ซงึบริษัท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุน้จาํนวน 99,995 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้จดทะเบียนรวม 

100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนและชาํระแลว้ 10,000,000 บาท

- บริษัท บิกเบรน จาํกดั (BB) ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการผลิตรายการโทรทศัน ์และรบัจดังานอีเวน้ท ์ซึงบริษัท ทีวี ธันเดอร ์จาํกัด (มหาชน) เขา้ถือหุน้จาํนวน 

96,500 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.11 ของจาํนวนหุน้จดทะเบียนรวม 135,700 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมมีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 8,000,000 

บาท

หมายเหต ุ: 

1. บริษัท ทริปเปิล เอส อินเตอรแ์อคทีฟ จาํกดั  ซงึเป็นบริษัทย่อยในเครอื / บริษัทรว่ม ทีบริษัทรว่มลงทุน เลิกกิจการ อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี

2. บริษัท บริษัท มีราญ่า จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเสรจ็การชาํระบญัชี เมือวนัที 15 มิถนุายน 2563

3. บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอรเ์ทนเม้นต์ จาํกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมือวนัที 25 ธันวาคม 2562 และได้จดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี เมือวนัที 8 

ม.ค.2564

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท
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โครงสร้างรายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจไดแ้ก่ 1) รายไดค่้าโฆษณา ซงึเกิดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ 2) รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ซงึ

เกิดจากธุรกิจใหบ้ริการ อาทิ รบัจา้งผลิตรายการโทรทศัน์ รบัจา้งจดังานอเีวน้ท์ (EVENT) 3) รายไดจ้ากการบริหารศิลปิน และ 4) รายไดจ้ากการขาย โดย

ในปี  2561 ถึงปี 2563 ดงันี

รายไดแ้ยกประเภท

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)

งวดบญัชีสินสดุ

31 ธ.ค. 2561

งวดบญัชีสินสดุ

31 ธ.ค. 2562

งวดบญัชีสินสดุ

31 ธ.ค. 2563

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท %

รายไดค่้าโฆษณา 202.72 38.53% 168.39 42.47% 134.36 45.49%

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 316.63 60.19% 220.64 55.65% 155.45 52.63%

รายไดจ้ากการบริหารศิลปิน 3.61 0.69% 5.69 1.44% 3.85 1.30%

รายไดจ้ากการขาย - - 0.07 0.01% 0.34 0.12%

รวมรายได้ 522.96 99.41% 394.78 99.57% 294.00 99.54%

รายไดอื้น 3.11 0.59% 1.72 0.43% 1.37 0.46%

รายได้รวม 526.08 100.00% 396.50 100.00% 295.37 100.00%

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบง่ไดเ้ป็น 4 ธุรกิจหลกั ทงันีรายละเอียดของแต่ละธุรกิจสามารถสรุปได้

ดงันี

1) ธุรกิจโฆษณา ซงึเกิดจากการผลิตรายการโทรทศัน ์ และรายการบนัเทิงต่าง ๆ  

2) ธุรกิจใหบ้ริการ ซงึเกิดจากการรบัจา้งผลิตรายการ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย การใหบ้ริการสตดิูโอถ่ายทาํ 

3) ธุรกิจบริหารศิลปิน  

4) ผลิตและจาํหน่ายหนงัสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ขายสือโฆษณา 

ทีมา : ขอ้มลูจากบรษัิท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ

บริษัทและ CMED ดาํเนินธุรกิจโฆษณา ซงึเกิดจากการผลิตรายการโทรทศัน์ โดยการเช่าช่วงเวลาจากทางสถานีหรือช่องโทรทศันต์า่งๆ เพือ

ออกอากาศรายการทีผลิต ซงึรายการทีบริษัทผลิตจะเป็นรายการทีมีลิขสิทธิเป็นของบริษัทเอง ในขณะทีรายการที CMED ผลิต จะเป็นรายการที CMED

ซอืลิขสิทธิมาจากต่างประเทศ ซงึรูปแบบการผลิตจะไม่สามารถเปลียนแปลงได้ ยกเวน้ไดร้บัการอนมุติัจากเจา้ของลิขสิทธิ โดยช่วงเวลาทีบริษัท และ

CMED ซอืจากสถานีเพือออกอากาศ จะมีเวลาช่วงหนงึทีถกูนาํมาสรา้งรายได้ โดยการขายเวลาออกอากาศใหก้บัลกูคา้ทีตอ้งการโฆษณาโปรโมทสินคา้

และบริการ โดยรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่สถานีจะมีความแตกต่างไปตามเงือนไขทีสถานีกาํหนด อาทิ จ่ายค่าเชา่ช่วงเวลาออกอากาศ จ่าย

ค่าตอบแทนโดยใหส้่วนแบง่รายไดจ้ากค่าโฆษณา (REVENUE SHARING) หรือจ่ายค่าตอบแทนโดยแบง่ช่วงเวลาในการขายโฆษณาใหส้ถานีนาํไปขาย

เอง (TIME SHARING) เป็นตน้ ซงึบริษัทจะมีรายไดก้็ต่อเมือรายการทีบริษัทผลิตไดอ้อกอากาศทางสถานีเท่านนั ซงึลกูคา้จะทาํการตรวจสอบการ

ออกอากาศของรายการทีซอืเวลาลงโฆษณา รว่มกบัเอกสารขอ้มลูทีบริษัทจดัส่งใหเ้ป็นหลกัฐานการออกอากาศ อาทิ เทปหรือซดีีบนัทึกรายการ เป็นตน้

ทงันี ในปี 2562บริษัทและ CMED มีรายการทีผลิตและออกอากาศจาํนวน 12 รายการ โดยแบง่รายการเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่

1) เกมโชว์ (GAME SHOW) ไดแ้ก่ รายการโทรทศันซ์งึมีรูปแบบทีนาํแขกรบัเชิญ ซงึอาจเป็นนกัแสดงหรือผูช้มจากทางบา้น มารว่มเล่นเกม

เปิดปา้ย หรือทายปัญหาในทกุรูปแบบ อาทิ ปัญหาในเชิงวิชาการ ปัญหาเชาว์ รวมถึงการเสียงโชค เพือรบัรางวลัและเงินรางวลัต่างๆ

2) เรียลลิตี โชว์ (REALITY SHOW) ไดแ้ก่ รายการโทรทศันที์มีรูปแบบเป็นการแขง่ขนัประกวดความสามารถของผูช้มทางบา้นทีเขา้มารว่ม

แสดงความสามารถ ตามลกัษณะการแขง่ขนัทีกาํหนด เพือรบัรางวลัและเงินรางวลัต่างๆ

3) เดตตงิเกม (DATING GAME) ไดแ้ก่ รายการทีมีลกัษณะเป็นรายการผูร้่วมรายการทงัฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีสิทธิตดัสินใจทีจะออกเดต

ซงึกนัและกนั

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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4) วาไรตโีชว์ (VARIETY SHOW) หรอืวาไรตทีอลค์โชว์ (VARIETY TALK SHOW) ไดแ้ก่ รายการทีมีลกัษณะพิธีกรหลกัจะนงัสนทนากบั

แขกรบัเชิญในประเด็นทีแตกต่างและหลากหลาย

5) ละครซิทคอม (SITCOM) ไดแ้ก่ รายการทีมีลกัษณะ เป็นละครตลกเบาสมองทีตวัละครในเรืองจะไดพ้บเจอกบัสถานการณที์ไมค่าดฝัน

แตกต่างกนัไปในแต่ละตอน

กลยุทธก์ารดาํเนินการและการตลาด

ธุรกจิผลิตรายการซงึก่อให้เกดิรายได้ค่าโฆษณา

ศกึษาสภาพตลาดและความต้องการของผู้ชมรายการโทรทัศนใ์นเมืองไทย

ทีมตลาดของบริษัทจะทาํหนา้ทีสอบถามไปยงัสถานีโทรทศัน์ และลกูคา้ทีตอ้งการประชาสมัพนัธสิ์นคา้ ถึงแนวโนม้ความนิยมในการรบัชมรูปแบบ

รายการโทรทศันอ์ย่างสมาํเสมอ ทงันี เพือใหส้ามารถปรบัเปลียนรายการใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลา ซงึช่วยเพิมสีสนัการรบัชมรายการใหก้บัผูช้ม อีกทงัยงั

เป็นการหลีกเลียงความจาํเจของเนือหาทีนาํเสนอใหมี้ความน่าสนใจและน่าติดตามอยู่ตลอดเวลา และดว้ยทีมครีเอทีฟทีมีคณุภาพและมีประสบการณใ์น

ธุรกิจสายบนัเทิงมาอย่างยาวนานในการกาํกบัดแูลคิดคน้ผลิตรายการใหม่ๆ เพือตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค และเหนือสิงอนืใดบริษัทพยายาม

สอดแทรกแนวความคิดเพือพฒันาสงัคมเขา้ไปในผลงานทีผลิต โดยมุ่งหวงัทีจะพฒันาสงัคมใหเ้ป็นสงัคมทีดีงาม สอดคลอ้งกบัสโลแกนของบริษัทคือ

“กรีน เอน็เตอรเ์ทนเมน้ต์ (GREEN ENTERTAINMENT) สงัคมดี อารมณดี์”

นอกจากการศึกษาแนวโนม้ของตลาด อีกปัจจยัทีละเลยไม่ได้ คือ กลุ่มผูบ้ริโภค (ผูช้มรายการโทรทศัน)์ ทีเป็นส่วนสาํคญัในการชีวดัความสาํเร็จใน

การดาํเนินธุรกิจ เนืองจากธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ ความสาํเร็จวดัจากค่าความนิยมของรายการ ซงึจะวดัจากเรตติง (RATING) ทีวดัโดยบริษัท เดอะ

นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั เมือไรก็ตามทีรายการเป็นทีนิยม และมีฐานผูช้มเป็นจาํนวนมาก นนัหมายความถึง อตัราค่าโฆษณาของรายการ

นนัจะมีโอกาสปรบัตวัสงูขนึตามไปดว้ย ดงันนั การทีรายการมีผูช้มจาํนวนมาก ย่อมส่งผลใหช่้วงเวลาโฆษณาของรายการนนัๆ เป็นทีตอ้งการของบริษัท

ตวัแทนโฆษณา (AGENCY) และผูป้ระกอบการซงึเป็นเจา้ของผลิตภณัฑแ์ละบริการทีตอ้งการโฆษณาประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ์ (DIRECT CUSTOMER)

ทงันี บริษัทมีหนา้ทีคิดคน้รายการทีแปลกใหม่และน่าสนใจนาํเสนอต่อผูช้มรายการโทรทศัน์ โดยมุ่งหวงัทีรายการจะเป็นทีนิยมในกลุ่มผูช้มจาํนวนมาก

คุณภาพของการดาํเนินงาน

การดาํเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด คณุภาพของงานทีนาํเสนอออกสู่สายตาของลกูคา้นนัเป็นสิงสาํคญัโดยบรษิัท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั

(มหาชน) ตระหนกัในเรอืงนีเป็นอย่างดี และใหค้วามสาํคญักบัคณุภาพเป็นลาํดบัแรกๆ ของการเนินงานในทุกภาคส่วน เพราะเหตวุา่ธุรกิจสายบนัเทิงถือ

เป็นงานศิลปะทีตอ้งใส่ใจในรายละเอยีด และองคป์ระกอบต่างๆ ตอ้งอาศยัผูที้มีความชาํนาญและประสบการณใ์นการวางแผนกระบวนการผลิต การ

ติดตาม ควบคมุ และประเมินคณุภาพของการดาํเนินงานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินทีมีหนา้ทีในการเบิกจ่ายงบประมาณรายการ อาทิ ในส่วนของ

รายการทีบริษัทเป็นผูผ้ลิต งบประมาณจะถกูประเมินและตงัขนึตามความเหมาะสม โดยทีมงานมีหนา้ทีในการบริหารงานใหอ้ยู่ในกรอบของงบประมาณที

ไดต้งัไว้ ฝ่ายดแูลการผลิตมีหนา้ทีในการดูแลการผลิต องคป์ระกอบฉาก กลอ้ง แสงไฟ สถานทีถ่ายทาํ เพือใหไ้ดม้าตรฐานและสามารถตอบโจทยง์าน

นนัๆ ได้ นอกจากนี หลงัจากทีการถ่ายทาํเสรจ็สินลง ก็ตอ้งมีทีมตดัต่อทีมีความรูค้วามชาํนาญและประสบการณเ์ขา้มาดแูลตดัต่อเทปรายการ ผ่านการใช้

เทคโนโลยีทีทนัสมยัในการดาํเนินงาน เนืองจากทกุเทปรายการทีออกสู่สายตาประชาชนสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความใส่ใจ และความมุง่มนัตงัใจในการ

ทาํงานของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี

การนําเสนองานต่อสถานีและการขายโฆษณาของบริษัท

รายไดค่้าโฆษณา ซงึเกิดจากการผลิตรายการโทรทศันข์องบริษัททีตอ้งผ่านความเห็นชอบจากทางสถานีต่างๆ เพือขอซือเวลาในการออกอากาศ

สามารถแบ่งรูปแบบการไดม้าของรายการเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การออกแบบรูปแบบรายการทงัหมดสาํหรบันาํเสนอต่อทางสถานีเพือซือเวลา และ 2)

สถานีเป็นฝ่ายแจง้ประเภทรายการทีตอ้งการและช่วงเวลาใหก้บับริษัท ซงึเงือนไขของสญัญากบัแต่ละสถานีจะแตกต่างกนัไป อาทิ บริษัทจ่ายเฉพาะค่า

เช่าช่วงเวลาออกอากาศ หรือจ่ายค่าตอบแทนโดยใหส้่วนแบง่รายไดจ้ากค่าโฆษณา (REVENUE SHARING) หรือจ่ายค่าตอบแทนโดยแบง่ช่วงเวลาใน

การขายโฆษณาใหส้ถานีนาํไปขายเอง (TIME SHARING) เป็นตน้ ซงึบริษัทจะมีรายไดก้็ต่อเมือรายการทีบริษัทผลิตไดอ้อกอากาศทางสถานีเท่านนั เมือ

ไดเ้วลาจากทางสถานีแลว้ ในส่วนการขายโฆษณา บริษัทมีทีมขายทีมีศกัยภาพในการนาํเสนอผลงานของบริษัท และมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้มา

อย่างยาวนาน ทงักลุ่มลูกคา้ประเภทตวัแทนโฆษณาและกลุ่มลกูคา้ประเภทเจา้ของผลิตภณัฑ์ ทาํใหส้ามารถเขา้ถึงลกูคา้ไดง้่ายยิงขนึ ซงึบริษัทมีรูปแบบ

การขายเวลาสาํหรบัการโฆษณาทีหลากหลาย และลกูคา้สามารถเลือกช่วงเวลาทีตอ้งการใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑที์ตอ้งการโฆษณาได้

อาทิ ซอืเวลาโฆษณาเฉพาะช่วงเวลาของรายการใดรายการหนงึ ผ่านสป๊อตโฆษณา หรือซือเวลาแบบแพ็คเกจทีสามารถประชาสมัพนัธสิ์นคา้ไดห้ลาย

รูปแบบ ในหลายรายการเพือใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มผูช้มอย่างกวา้งขวาง โดยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรียมสปอตโฆษณาสาํหรบัใชใ้นการออกอากาศมาให้

บริษัท ซงึมีกาํหนดเวลาทีชดัเจนตามทีตกลงกนั
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การกาํหนดราคาและส่งเสริมการขาย

การกาํหนดราคาขายเวลาโฆษณาในแต่ละรายการ บริษัทจะพิจารณาราคาอย่างเป็นมาตรฐาน โดยอา้งองิจากตน้ทนุการผลิตรายการ ช่วงเวลา

ออกอากาศ และความเป็นทีนิยมของรายการ ซงึการกาํหนดราคาดงักล่าวจะขนึอยู่กบัการเจรจาระหวา่งลกูคา้กบับรษิัททีอา้งองิตามราคาตลาดที

สามารถแขง่ขนัไดเ้ป็นหลกั และกาํหนดนโยบายการใหส้่วนลดเงินสด กรณีลกูคา้ชาํระเงินเรว็กว่ากาํหนดเรียกเก็บ และ ส่วนลดคืน (REBATE) ใหก้บั

ลกูคา้ ซงึพิจารณาจากยอดซอืโฆษณาโดยไดก้าํหนดอตัราทีแน่นอนในการตกลงกบัลกูคา้ ในดา้นการส่งเสริมการขาย บริษัทมีการจาํหน่ายโฆษณาแบบ

แพ็กเกจซงึจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ขนึเพราะทาํใหล้กูคา้ทีมีงบประมาณจาํกดัสามารถลงโฆษณาไดห้ลากหลายรูปแบบในหลาย

รายการซงึจะเพิมความยืดหยุ่นและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้โฆษณาไดม้ากยิงขนึ

กลยุทธก์ารดาํเนินงาน และการตลาดธุรกิจให้บริการ

ในส่วนการให้บริการ ทมีตลาดและฝ่ายผลิตมีหน้ามีในการนําเสนอศักยภาพของบริษัทให้กบักลุ่มลูกค้า ทตี้องการใช้บริการของบริษัท

โดยมีกลยุทธใ์นการดาํเนินงานและการตลาด ดังนี

ศกึษาความต้องการของลูกค้า

การรบัจา้งใหบ้ริการของบริษัทแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การรบัจา้งผลิตรายการโทรทศัน์ (รบัจา้งออกแบบและผลิต และรบัจา้งผลิตภายใต้

คอนเซป็ลกูคา้) และรบัจดังานอีเวนท์ (EVENT) หรือกิจกรรมสือประชาสมัพนัธแ์ละโฆษณาต่างๆ ซงึบริษัทจะศึกษากลุ่มเปา้หมาย และความพอใจของ

ผูว้า่จา้งแต่ละประเภท เพือตอบโจทยก์ารบริการ โดยแบง่เป็น 3 ลกัษณะย่อยตามการดาํเนินงาน ดงันี

- การรบัจา้งผลิตรายการโทรทศัน์ ซงึบริษัทไดร้บัการวา่จา้งใหอ้อกแบบและผลิตรายการ ซงึการรบัจา้งงานในลกัษณะนี บริษัทตอ้งทาํการศึกษา

รูปแบบรายการทีผูว้า่จา้งตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทรายการ ซงึรวมถึงการใหข้อ้เสนอแนะผูว้า่จา้งเกียวกบัตน้ทุนการผลิตรายการ เพือให้

สอดคลอ้งกบังบประมาณทีผูว้า่จา้งกาํหนด ควบคู่ไปกบัการใหข้อ้เสนอแนะเกียวกบัการถ่ายทาํเพือใหส้อดคลอ้งกบัคอนเซป็ทีออกแบบไว้

- การรบัจา้งผลิตรายการโทรทศัน์ ซงึผูว้า่จา้งเป็นฝ่ายกาํหนดคอนเซป็รายการมาให้ โดยการรบัจา้งงานในลกัษณะนี บริษัทมีหนา้ทีผลิตรายการให้

สอดคลอ้งกบัคอนเซป็รายการทีผูว้า่จา้งกาํหนดมาใหเ้ป็นหลกั โดยในระหวา่งการผลิต บริษัทจะตอ้งมีการหารือกบัผูว้า่จา้งเกียวกบัภาพรวมรายการ

ฉาก ระบบแสง และระบบเสียง รวมไปถึงการจดัหานกัแสดงและพิธีกรเพือใหร้ายการทีไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูว้่าจา้ง

- การรบัจา้งจดังานอีเวนท์ และบริหารสือโฆษณา ในส่วนนีบริษัท ตอ้งศึกษาขอ้มลูของผูว้่าจา้งว่ามีความประสงคจ์ะทาํกิจกรรมประชาสมัพนัธใ์น

รูปแบบต่างๆ ก่อนทีบริษัทจะดาํเนินการเขา้เสนอผลงานกบัผูว้่าจา้งเพือใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แขง่รายอนืได้ โดยในส่วนนี บริษัทมีหนา้ทีบริหาร

จดัการงานตงัแต่งานดา้นประชาสมัพนัธ์ ออกแบบสือโฆษณา ประสานงานหน่วยงานต่างๆ และจดังาน

คุณภาพของการดาํเนินงาน

การรบัจา้งผลิตรายการ ความพอใจของผูว้า่จา้งถือเป็นสิงสาํคญัทีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคณุภาพการผลิตของบริษัท ซงึการตรวจสอบคณุภาพงาน

ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทจะมีส่วนรวมในการตรวจสอบควบคู่ ไปกบัการแจง้ความคืบหนา้ในการผลิตรายการใหแ้ก่ลกูคา้ทราบอย่างต่อเนือง ซงึการ

ดาํเนินการดงักล่าวช่วยใหล้กูคา้สามารถบริหารจดัการเวลาและตน้ทุนไดเ้ป็นอย่างดี ทาํใหล้กูคา้เกิดความพอใจและใชบ้ริการของบริษัทอย่างต่อเนือง

และดว้ยคณุภาพการดาํเนินงานและผลงานของบริษัททีเป็นทียอมรบัยาวนานกวา่ 25 ปี ผ่านรายการกว่า 200 รายการโทรทศันที์ออกสูส่ายตาประชาชน

รวมถึงรายการทีบริษัทผลิตไดร้บัรางวลัอย่างต่อเนือง ถือเป็นสิงตอกยาํถึงคณุภาพ ประสิทธิภาพและความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานสายธุรกิจบนัเทิงไดเ้ป็น

อย่างดี จึงสามารถกล่าวไดว้่าความสามารถของบุคลากรและระบบบริหารการจดัการของบริษัท เป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีทาํใหบ้ริษัทประสบความสาํเรจ็

อยู่ไดใ้นสายธุรกิจผลิตรายการโทรทศันจ์วบจนปัจจบุนั นอกจากนี จดุยืนของทีมผูบ้ริหารทีจะผลิตรายการโทรทศัน์ (คอนเทนท)์ ทีมีมาตรฐานระดบัสากล

โดยไม่ลืมทีจะสรา้งสรรคสิ์งดีๆ ตอบแทนใหก้บัสงัคมไปพรอ้มๆ กนั ทาํใหทุ้กฝ่ายในบริษัท มุ่งมนัเป็นหนึงเดียวในการนาํเสนอผลงานทีมีคณุภาพออกสู่

สาธารณะ

การกาํหนดราคา

บริษัทกาํหนดราคาสาํหรบัการใหบ้ริการรบัจา้งผลิต โดยพิจารณาจากตน้ทนุในการผลิตบวกเพิมกาํไรส่วนหนึง ทงันี ส่วนใหญ่ลกูคา้จะแจง้

งบประมาณรายการใหก้บับริษัททราบ บริษัทมีหนา้ทีในการพิจารณาวางรูปแบบรายการกลบัไปนาํเสนอ ซงึงบประมาณอาจมีการปรบัเพิมลดให้

สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจของลกูคา้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณามลูค่างบประมาณดงักล่าวเพือประเมินความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุน

การผลิตก่อนการรบังานทกุครงั ทงันี การกาํหนดราคาดงักล่าวฝ่ายบริหารจะอา้งองิตามราคาตลาดทีสามารถแขง่ขนัได้
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ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา
ภาพรวมการใชจ่้ายของอตุสาหกรรมสือโฆษณาในปี 2563 ทีผ่านมา ปรบัตวัลดลงประมาณรอ้ยละ -14.5% เมือเทียบกบัปี 2562 โดยมีคา่ใชจ่้าย

รวมอยู่ทีราว 1.04 แสนลา้นบาท ลดลงจากปีทีแลว้ทีใชง้บไป 1.21แสนลา้นบาท แบง่เป็นเม็ดเงินโฆษณาใชไ้ปกบัสือทีวีอนาล็อก 28,000 ลา้นบาท 
ลดลงจาก ปี 2562 ใชไ้ป 38,500 ลา้นบาท ลดลง 27.9%  สือทีใชง้บเม็ดเงินโฆษณาลดลง ยงัคงเป็นของ 2 สือหลกัเดิม คือ หนงัสือพิมพ ์3,088 ลา้น
บาท ติดลบ 33% เช่นเดียวกบันิตยสาร 703 ลา้นบาท ส่วนสือทีมีการใชง้บโฆษณาเพิมขนึ คือ สืออินเทอรเ์น็ต 19,610 ลา้นบาท เพิมขนึ 0.3% และสือ
อินสโตร ์663 ลา้นบาท ลดลง 34.4%  

(ทีมา : Mindshare/DATT) เป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจทีดีขนึ

ขอ้มลูจากตารางส่วนแบง่ตลาดของมลูค่าการใชจ่้ายโฆษณา แสดงใหเ้ห็นว่าสดัส่วนของการโฆษณาผ่านโทรทศัน ์ยงัคงเป็นทีนิยมอนัดบั 1 ทีอตัรา

รอ้ยละ 59 ของรายไดโ้ฆษณาโดยรวม

โดยในปี 2563 ลกูคา้ไม่มีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของมูลค่าการใช้จ่ายโฆษณาในปี 2562 ถึงปี 2563

สถานีโทรทัศน์

ปัจจุบนัมผีูป้ระกอบการกจิการสถานีโทรทศัน์ทใีหบ้รกิารแก่ผูช้มทวัประเทศโดยไม่คดิมูลคา่ หรอืฟรทีวีี (FREE TV) จาํนวน 20 ช่อง

             โดย ณ ธนัวาคม 2563 จากขอ้มลูของ AGB Nielsen Media Research ระบุว่าช่อง 7 และช่อง 3 ยงัคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดดา้นรายไดแ้ละดา้น

จาํนวนผูช้มสงูกว่าช่องอนืๆ ทงันี จะเห็นไดว้า่สถานีอนืๆ ก็มิไดห้ยดุนิง และมีการปรบัเปลียนเพือเพิมความสามารถในการแข่งขนั เพือช่วงชิง Eye Ball คน

ดใูหไ้ดม้ากทีสดุ โดยทีผ่านมา สถานีโทรทศันแ์ต่ละแห่งมีการปรบัเปลียนรูปแบบการนาํเสนอและมีการเพิมรายการใหม่ๆ เขา้ไปเสนอเพือเพิมกระแสความ

นิยมของผูช้มโทรทศัน ์ดงันนั การมีช่องทีวีดิจิตอลทีเพิมขึนมา จะทาํใหก้ารแข่งขนัของสถานีโทรทศันค์าดว่าจะมีการแขง่ขนัทีรุนแรงขนึ โดยเฉพาะดา้น

คุณภาพ เนืองจากกระแสความนิยมของผูบ้ริโภคทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาํใหผู้้ประกอบการโทรทศันมี์ความจาํเป็นอย่างยิงทีตอ้งปรบัปรุง

รายการอยู่เสมอ
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ในดา้นของธุรกิจผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ การเกิดขนึของทีวีดิจิตอล ส่งผลใหเ้กิดช่องทางการจดัจาํหน่ายทีเพิมมากขนึ อีกทงัยงัเป็นการช่วยลดการ

พงึพิงต่อสถานี อย่างไรก็ตาม เมือตลาดโตขนึการเขา้มาของผูผ้ลิตรายใหม่ๆ มีแนวโนม้สงูขนึตามไปดว้ย แต่เหนือสิงอืนใด ในตลาดผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์

ประสบการณ์ คณุภาพ และความสมัพนัธใ์นดา้นการดาํเนินธุรกิจเป็นปัจจยัแรกๆ ทีทางสถานีจะใชพิ้จารณาในการรว่มงาน หรือใหโ้อกาสในการทาํงาน

รว่มกนั ซงึทงัหมดนียงัคงอา้งองิอยู่บนหลกัของการดาํเนินธุรกิจแบบเดิมคือ การทีบริษัทจะตอ้งมีทีมครีเอทีฟทีแขง็แกรง่ สามารถนาํเสนอผลงานที

น่าสนใจและเป็นทีติดตามต่อทางสถานีและผูช้มรายการไดอ้ย่างมีคณุภาพ

ทีมา : *MINDSHARE/DATT

Media 2020 Jan-Dec 2019 Jan-Dec % Change

Million Bath % Million Bath % 2020 VS 2019

 

Analog TV/Incumbent 28,018.7 26.9 38,850.7 37.3% -27.9

Digital TV 32,0.65.6 30.8 28,027 26.9% 14.4

Cable/Satellite 1,245.3 1.2 2,075.5 2.0% -40.0

Total TV 61,329.3 58.8% 68.953.1 56.6% -11.1

Radio 3,576.3 3.4% 4,684.3 3.8% -23.6

Newpaper 3,088.8 3.0% 4,602.5 3.8% -32.9

Magazine 703.8 0.7% 1,028.3 0.8% -31.6

Cinema 4,312.1 4.1% 8,757.3 7.2% -50.8

Outdoor 6,100.1 5.9% 6,867 5.6% -11.2

Transit 4,850.8 4.7% 6,456.3 5.3% -24.9

In-store 662.9 0.6% 1,0107 0.8% -34.4

Internet (DATT) 19,610 18.8% 19,551 16% 0.3

Grand Total 104,234.6 100% 121,910.5 100% -14.5
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การแขง่ขัน

 ภาวะการแข่งขนัในสายธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ นอกจากบริษัทแลว้ ยงัประกอบไปดว้ยบริษัทผูผ้ลิตรายการโทรทศันที์เป็นช่องธรรมดาทีเป็นที

รูจ้กัอกีมากมายแลว้นนั ปัจจบุนัยงัมีบริษัทผูผ้ลิตรายการโทรทศันช่์องดิจิตอลเพิมขนึอกีดว้ย ซงึแต่ละผูผ้ลิตจะมีความชาํนาญในรูปแบบรายการที

แตกต่างกนัออกไป ตามแต่ทีมงานครีเอทีฟของแต่ละบริษัท ทีพยายามคิดคน้ออกแบบรูปแบบรายการใหมี้ความหลากหลายและน่าสนใจ เพือสรา้งความ

แตกต่างโดยมุ่งหวงัดึงดูดฐานผูช้มรายการนนัๆ ดงันนัรายการต่าง ๆ ของบริษัทจะเนน้การสรา้งสรรค์ ทงัในดา้นรูปแบบรายการ เนือหาสาระ ความ

บนัเทิง ความรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคมและสิงแวดลอ้ม ซงึบริษัทมีทีมงานทีมีประสบการณแ์ละมีคณุภาพ ในการสรา้งสรรคง์าน และคดัเลือก

รายการใหต้รงกบัความตอ้งการของผูช้ม มีการวางแผนการผลิตรายการ โดยบริษัทมีการควบคมุตน้ทนุการผลิตและคณุภาพของรายการต่างๆ ไดเ้ป็น

อย่างดี บริษัทมีความพรอ้มของสตดิูโอถ่ายทาํเพิมมากขนึจากการเปิด TVT GREEN PARK STUDIO จาํนวน 3 สตดิูโอ รวมทงัสิน 5 สตดิูโอ จึงเป็นการ

ง่ายต่อการควบคมุตน้ทนุและคณุภาพรายการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

• รายได้ค่าโฆษณา

รายไดค่้าโฆษณา เกิดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ ซงึกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษัทแบง่เป็น 2 กลุ่ม

1) กลุ่มผู้ประกอบการทเีป็นเจ้าของผลิตภณัฑแ์ละบริการ (DIRECT CUSTOMER)

ลกูคา้กลุ่มนี คือ ลกูคา้ทีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑโ์ดยตรง ไดแ้ก่ บริษัทเอกชนทวัไป หรือ เจา้ของผลิตภณัฑที์มีความสนใจทีจะประชาสมัพนัธห์รือ

โปรโมทสินคา้ผ่านสือโทรทศัน์ โดยการติดต่อประสานงานจะเป็นในรูปแบบของการประสานงานโดยตรงกบับริษัทเพือขอซือช่วงเวลาโฆษณาในรายการ

ต่างๆ ของบริษัท ทงันี ณ สินปี 2563 บริษัทมีสดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้บริษัททีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑโ์ดยตรง (DIRECT CUSTOMER) คิดเป็นรอ้ย

ละ 85.65 ของรายไดค้่าโฆษณา

2) กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา (AGENCY)

กลุ่มบริษัทตวัแทนโฆษณา (AGENCY) ไดแ้ก่ บริษัททีดาํเนินธุรกิจบริหารสือโฆษณาโดยไดร้บัการจา้งจากเจา้ของผลิตภณัฑ์ (ลกูคา้) ใหด้แูล

จดัการ และหาช่องทางการโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พือโปรโมทสินคา้และบริการ โดยกลุ่มบริษัทตวัแทนโฆษณา จะทาํหนา้ทีในการช่วยวางแผน

ประสานงาน และหาช่วงเวลาโฆษณาทีเหมาะสมใหก้บัผลิตภณัฑ์ ซงึส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทตวัแทนโฆษณาจะซือเวลาโฆษณาจากบริษัทในรูปแบบ

“PACKAGE” เพือโปรโมทสินคา้ รูปแบบ PACKAGE คือ เลือกโฆษณาและประชาสมัพนัธใ์นหลากหลายรูปแบบ หลากหลายรายการ โดยอาศยั

ช่วงเวลาทีหลากหลายในการจดัทาํแผนการโฆษณาของตนเอง ซงึการซือโฆษณาจะอยู่ในรูปของสญัญาล่วงหนา้ ตงัแต่ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, หรือ

1 ปี โดยทงัหมดนีขนึอยู่กบัการจดัสรรของตวัแทนโฆษณา และงบประมาณของตวัแทนโฆษณาใน ทงันี ณ สินปี 2563 บริษัทมีสดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่ม

ลกูคา้ตวัแทนโฆษณาคิดเป็นรอ้ยละ 14.35 ของรายไดค่้าโฆษณา

ทงันีการเก็บเงินจากลกูคา้ จะเรียกชาํระเงินไดก้็ต่อเมือบริษัทไดท้าํการออกอากาศโฆษณาของลกูคา้ทีเรียบรอ้ยแลว้ โดยทางบริษัทจะทาํการส่ง

เอกสารยืนยนัการออกอากาศ พรอ้มซีดีบนัทึกเทปรายการในกรณีทีเป็นการวางป้ายสินคา้ในรายการใหแ้ก่ลูกคา้พรอ้มเอกสารการเรียกเก็บเงิน

ตารางสรุปสัดส่วนรายได้ค่าโฆษณาแยกตามกลุ่มลูกค้าในปี 2561 ถึงปี 2563

กลุ่มลูกค้า
งบการเงินรวม

2561 2562 2563

กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการทีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Direct 

Customer)
63.80% 56.50% 85.65%

"กลุ่มลูกคา้บริษัทตวัแทน

โฆษณา (Agency)"
36.20% 43.50% 14.35%

รวมรายได้ค่าโฆษณา 100.00% 100.00% 100.00%

ทีมา : ขอ้มลูจากบรษัิท
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รายได้จากการบริการ

       กลุ่มลกูคา้ในส่วนจา้งผลิตรายการโทรทศัน ์คือ ผูที้สนใจผลิตรายการโทรทศัน ์ซงึรวมถึงเจา้ของสถานี เจา้ของผลิตภณัฑที์ไม่สามารถผลิตรายการได้

เนืองจากขอ้จาํกดัภายใน ซงึการรบัจา้งผลิตรายการอาจเป็นการรบัจา้งในรูปแบบของการจา้งรายโปรเจ็ค (Project) อาทิ การจา้งผลิตละครหนึงเรือง การ

จา้งผลิตรายการเป็นรายซีซนั เป็นต้น นอกจากนี ในส่วนของการจา้งจัดงานอีเวน้ท ์หรือกิจกรรม กลุ่มลูกค้า ไดแ้ก่ เจา้ของผลิตภณัฑ ์บริษัทเอกชน 

หน่วยงานราชการ และสถานีโทรทศัน ์ซงึงานในส่วนนีเป็นงานทีลกูคา้สามารถดาํเนินการในรูปแบบทีหลากหลาย ทงันี เงือนไขการเขา้รบังานแบ่งไดเ้ป็น 2 

ลักษณะหลักๆ คือ 1) งานทีเป็นส่วนของราชการ จะใชวิ้ธีการตามทีส่วนราชการกาํหนด อาทิ การประมูล การสอบราคา เป็นต้น และ 2) งานส่วน

บริษัทเอกชน จะเป็นการเขา้นาํเสนอผลงานโดยตรงกบัทางบริษัท หากผลงานเป็นทียอมรบั ทางบริษัทก็จะไดร้บัหนา้ทีดแูลงานนนัๆ

  

ตารางสรุปสดัส่วนรายไดจ้ากการบริการ แยกตามประเภทบริการในปี 2561 ถึงปี 2563

การจัดหาผลิตภณัฑ์

ธุรกจิผลิตรายการโทรทัศน์

         ขนัตอนในการผลิตรายการโทรทศัน ์เพือสรา้งรายไดจ้ากการจาํหน่ายช่วงเวลาส่วนหนึงใหก้บัลูกคา้ทีสนใจโฆษณาประชาสมัพนัธสิ์นคา้     บริษัท

จะตอ้งติดต่อไปยงัสถานีเพือนาํเสนอรายการทีน่าสนใจ โดยสถานีจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของรายการ ก่อนจะอนุมติัและจดัหาเวลาทีเหมาะสม

กับรายการดังกล่าว ซึงต้นทุนในการดาํเนินงานในส่วนของรายไดโ้ฆษณาประกอบด้วย ค่าเช่าสถานี ค่าลิขสิทธิรายการในกรณีทีเป็น International 

Format ค่านักแสดงและพิธีกรรายการ ค่าถ่ายทาํ ค่าจา้งทีมงาน และค่าอุปกรณ์ทีใช่ในการถ่ายทาํ ทังนี ในบางครงับริษัทจาํเป็นต้องทาํการจัดจา้ง

บคุคลากรผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นจากภายนอก (Outsource) อาทิ ทีมงานช่างกลอ้ง ทีมงานระบบแสงและเสียง เขา้มาช่วยเสริมทีมงานของบริษัท เพือให้

ผลงานออกมามีคณุภาพยิงขนึ ซงึส่วนนีถือเป็นตน้ทุนส่วนหนึงในการดาํเนินงานของบริษัท ทงันี การดาํเนินการเพือใหไ้ดเ้วลาสาํหรบัการขายโฆษณาใน

รายการนนัๆ สามารถแบง่เป็น 3 ขนัตอน ไดแ้ก่ ขนัตอนการสรรหาสถานีโทรทศันแ์ละช่วงเวลาออกอากาศ ขนัตอนการผลิต และขนัตอนการจาํหน่าย

กลุ่มลูกค้า
งบการเงินรวม

2561 2562 2563

รบัจา้งผลิต 253.81 80.16% 190.96 86.55% 144.66 93.06%

รบัจา้งจดั Event / บริการอนื 49.79 15.72% 16.31 7.39% 2.97 1.91%

ใหบ้ริการสตดิูโอ
13.03 4.12% 13.37 6.06% 7.82 5.03%

รวมรายได้ค่าโฆษณา 316.63 100% 220.64 100.00% 155.45 100.00%

ทีมา : ขอ้มลูจากบรษัิท
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ขันตอนที 1 : สรรหาสถานีโทรทัศนแ์ละช่วงเวลาออกอากาศ

ช่องทางการนาํเสนอรายการออกสู่สาธารณะของธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ เพือสรา้งรายไดจ้ากการขายช่วงเวลาสาํหรบัการประชาสมัพนัธสิ์นคา้

สาํหรบัลกูคา้ทีสนใจ คือ ช่องทางออกอากาศของสถานีโทรทศัน์ ดงันนั การไดม้าซงึช่วงเวลาออกอากาศ บริษัทจาํเป็นตอ้งสรรหาสถานีโทรทศันแ์ละ

ช่วงเวลาออกอากาศสาํหรบัรายการโทรทศัน์ โดยมีขนัตอนการสรรหาสถานีโทรทศัน์ ดงัต่อไปนี

1.1 ขนัตอนการเตรียมงานเพอืนําเสนอต่อสถานีโทรทัศน์

บริษัทตอ้งเตรียมความพรอ้มในการสรา้งสรรครู์ปแบบรายการทีน่าสนใจและอยู่ในกระแสนิยม ซงึในส่วนขนัตอนการเตรียมงานเพือนาํเสนอต่อ

ทางสถานีโทรทศัน์ โดยระหวา่งการพิจารณาเตรียมการเตรียมนาํเสนองาน บริษัทจะหารือกบัทางสถานีและลกูคา้โฆษณาเพือรวบรวมแนวความคิดในการ

พฒันารูปแบบรายการเพือตอบสนองความพึงพอใจของผูช้มรายการ รวมถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบริษัท ซงึภายหลงัจากทีบริษัทออกแบบรูปแบบ

รายการเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ แนวความคิดจะถกูจดัเตรียมออกมาในรูปแบบของพรีเซนเทชนั (PRESENTATION) สตอรีบอรด์ (STORY BOARD) หรือไฟล์

วีดีโอ (VDO) เพือนาํเสนองานต่อทางสถานี โดยรูปแบบรายการโทรทศันส์ามารถแบง่ออกเป็น 6 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ เกมโชว์ (GAME SHOW), ควิซโชว์

(QUIZ SHOW), เรียลลิตีโชว์ (REALITY SHOW), ซิทคอม (SIT COM), วาไรตี (VARIETY) และ ละคร (DRAMA)

1.2 สถานีพจิารณาเพอือนุมัตเิวลาออกอากาศ

ภายหลงัการนาํเสนอรูปแบบรายการต่อสถานี สถานีจะพิจารณาความเหมาะสมของรายการผ่านประเด็นพิจารณาหลกั 4 ขอ้ไดแ้ก่ 1) รูปแบบ

รายการ 2) เนือหาของรายการทีนาํเสนอ 3) ความน่าสนใจของรายการ และ 4) คณุภาพ ความน่าเชือถือ และศกัยภาพของผูผ้ลิตรายการ โดยทางสถานี

จะพิจารณาทงั 4 ปัจจยัขา้งตน้ เพือหาช่วงเวลาทีเหมาะสมกบัรายการทีทางสถานีจะอนมุติัใหใ้ชเ้วลาออกอากาศ โดย 3 ปัจจยัแรก เป็นตวักาํหนดช่วงวนั

และเวลาทีรายการจะถกูออกอากาศ ดงันนั หากรายการของบริษัทมีความน่าสนใจ และมีความเป็นไปไดที้จะสามารถดึงดดูกลุ่มผูช้มไดม้าก ทงัหมดนี

หมายรวมถึง อตัราผลตอบแทนจากโฆษณาทีบริษัทจะไดร้บัก็จะยิงสงูขึนตามไปดว้ย

1.3 รูปแบบการทาํสัญญากับทางสถานี

ภายหลงัจากทีบริษัทไดร้บัอนุมติัใหผ้ลิตรายการเพือออกอากาศในช่วงเวลาทีสถานีกาํหนดแลว้ ขนัตอนต่อไปคือการลงนามสญัญากบัสถานี

โดยลกัษณะการทาํสญัญากบัทางสถานีโทรทศัน์ ปัจจบุนัแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 1) การเช่าเวลาออกอากาศจากทางสถานี 2) การแบง่เวลาโฆษณา

กบัทางสถานี (TIME SHARING) และ 3) การแบง่รายไดจ้ากการโฆษณากบัทางสถานี (REVENUE SHARING) โดยแต่ละประเภทมีลกัษณะ ดงันี

• การเช่าเวลาออกอากาศจากทางสถานี

การเชา่เวลาออกอากาจากทางสถานี หมายถึง การซือเวลาจากทางสถานีเพือออกรายการทีบริษัทผลิต โดยบริษัทมีหนา้ทีชาํระค่าเช่าเวลา

ใหก้บัสถานีตามมลูค่าทีตกลงกนั ซงึนอกจากการทาํสญัญาเกียวกบัเวลาออกอากาศ และระยะเวลาในการเช่าเวลา รวมถึงค่าเช่าเวลาระหว่างบริษัทกบั

ทางสถานีแลว้ สถานีบางแห่งอาจกาํหนดใหร้ะบถุึงรูปแบบการโฆษณาประกอบในรายการเพิมเติม อาทิ บริษัทสามารถมีแผ่นปา้ยโฆษณาไดกี้แผ่นปา้ย

และขนาดเท่าไร VTR ทีจะใชอ้อกอากาศในช่วงของรายการสามารถใชไ้ดกี้ตวั เป็นตน้ ทงัหมดนี ขนึอยู่กบัทางสถานีและบริษัทไดท้าํการเจรจาตกลงกนั

ทงันี ปัจจบุนัรายการออกอากาศทีมีลกัษณะสญัญาแบบนีไดแ้ก่ รายการแอทไนท์ วาไรตี

• การแบ่งเวลาโฆษณากบัทางสถานี (TIME SHARING)

ในส่วนของการทาํสญัญาแบง่เวลาโฆษณากบัทางสถานี (TIME SHARING) เป็นรูปแบบการทาํสญัญาทีทางบริษัทไม่มีภาระในการจ่ายค่า

เช่าเวลาออกอากาศ แต่จะตอ้งแบง่ช่วงเวลาขายโฆษณาใหก้บัทางสถานีเป็นการตอบแทน กล่าวคือ รายการของบริษัทออกอากาศ 1 ชวัโมง บรษิัทจะได้

เวลาในการขายโฆษณา 10 นาที โดย 10 นาทีนีจะถกูแบง่ใหก้บัทางสถานีเพือไปขายโฆษณาเอง ซงึช่วงเวลาทีแบง่ใหด้งักล่าว ถือเป็นการชาํระ

ค่าตอบแทนในการใชเ้วลาของสถานี ทงันี ช่วงเวลาในการขายโฆษณาของแต่ละรายการ จะขนึอยู่กบัการเจรจาระหวา่งบริษัทและสถานีโทรทศัน์ โดย

บริษัทและสถานีจะรว่มกนักาํหนดอตัราค่าโฆษณาใหเ้ป็นอตัราเดียวกนัเพือเสนอขายใหก้บัลูกคา้ ทงันี ปัจจบุนัรายการออกอากาศทีมีลกัษณะการชาํระ

ค่าตอบแทนใหก้บัสถานีในรูปแบบการแบง่เวลาโฆษณา ไดแ้ก่ มาสเตอรคี์ย,์ เวทีแจง้เกิด, หลวงตามหาชน

• การแบ่งรายได้ค่าโฆษณากับทางสถานี (REVENUE SHARING)

ในส่วนของการทาํสญัญาแบบการแบง่รายไดค้่าโฆษณากบัทางสถานี (REVENUE SHARING) จะมีลกัษณะคลา้ยกบัการแบ่งเวลา

โฆษณากบัทางสถานี (TIME SHARING) แต่แตกต่างกนัที REVENUE SHARING จะเป็นการทีทงับริษัทและทางสถานีโทรทศันช์่วยกนัจาํหน่ายโฆษณา

โดยรายไดที้ไดจ้ากการขายจะถกูนาํมาแบง่ตามสดัส่วนทีไดต้กลงกนัไวล้ว่งหนา้ โดยบริษัทกบัสถานีจะรว่มกันกาํหนดอตัราค่าโฆษณาและอตัราส่วนลดที

จะใหก้บัผูซื้อเวลาโฆษณาใหเ้ป็นอตัราเดียวกนั ทงันี ปัจจบุนัรายการออกอากาศทีมีลกัษณะการชาํระค่าตอบแทนใหก้บัสถานีในรูปแบบการแบ่งรายไดค่้า

โฆษณา ไดแ้ก่ เทค มี เอาท์ ไทยแลนด์
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       หลงัจากทีบริษัทไดร้บัอนมุติัช่วงเวลาออกอากาศจากทางสถานีโทรทศัน์ ขนัตอนต่อไปคือการผลิต ซงึขนัตอนการผลิตรายการโทรทศันแ์บ่ง

ออกเป็น 3 ขนัตอน ไดแ้ก่ ขนัตอนการเตรียมงาน (PRE-PRODUCTION) ขนัตอนการผลิตรายการ (PRODUCTION) และขนัตอนหลงัการผลิตรายการ

(POST-PRODUCTION)

2.1 การเตรียมงาน (PRE-PRODUCTION)

หลงัจากทีทางบริษัทไดร้บัอนมุติัเวลาออกอากาศจากทางสถานีโทรทศัน์ บริษัทจะเตรียมการผลิต และวางแผนงบประมาณการผลิตรายการ

โดยการทาํงานจะเป็นในลกัษณะของการแบง่ทีมย่อยเพือควบคมุงานดา้นการผลิตในแต่ละขนัตอน

ทีมสรา้งสรรค์ (CREATIVE) จะระดมความคิดเพือวางประเด็นเรืองในรายการนนัๆ หลงัจากไดโ้ครงเรอืง ขนัตอนต่อไปจะเป็นการสรุปธีมของ

รายการในแต่ละตอนทีจะผลิต โดยวางเคา้โครงเรอืงของแต่ละเทปการผลิต จดัทาํสคริปทห์รือบทในรายการ และจดัทาํเป็นรูปแบบ STORY BOARD เพือ

ใชใ้นการหารือกบัฝ่ายผลิต ซงึนอกจากการเตรียมงานดา้นการผลิตแลว้ การวางแผนงบประมาณในการผลิตรายการยงัเป็นส่วนสาํคญัในการดาํเนินงาน

โดยแต่ละรายการจะมีงบประมาณทีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและขนาดของรายการ (PRODUCTION’S SIZE)

ทีมฝ่ายผลิต ถึงแมบ้ริษัทจะมีทีมงานฝ่ายผลิตของตวัเอง แต่ในบางส่วนของการดาํเนินงานบริษัทไดมี้การวา่จา้งบคุลากรจากภายนอกทีมีความ

ชาํนาญเฉพาะทางเขา้มาดาํเนินงาน อาทิ ระบบแสงเสียง และระบบกลอ้งทีใชใ้นการถ่ายทาํ ทงันี เพือใหร้ายการทีถ่ายทาํไดผ้ลงานทีมีคณุภาพสงูสุด

โดยการพิจารณาว่าจา้งดงักล่าวสามารถตอบโจทยก์ารถ่ายทาํทีตอ้งการความหลากหลาย มีคณุภาพ และทนัสมยัอยู่เสมอ ทงันี บรษิัทจะพิจารณาคดั

สรรผูร้บัจา้งจากประสบการณก์ารทาํงาน คุณภาพ และศกัยภาพในการรบังานเป็นหลกั ทงันี ในส่วนเครอืงมือและอปุกรณที์ใชใ้นการผลิตรายการ อาทิ

อปุกรณป์ระกอบฉาก และเสือผา้เครอืงแต่งกาย ฝ่ายผลิตของบริษัทจะเป็นฝ่ายดาํเนินการจดัเตรียมสาํหรบัการถ่ายทาํรายการ ซงึอปุกรณด์งักล่าวทาง

บริษัทจะจดัเก็บอย่างเป็นสดัส่วน และมีทีมงานดแูลความเรียบรอ้ยและความพรอ้มของอปุกรณต์่างๆ ก่อนนาํใชง้าน

2.2 การผลิตรายการ (PRODUCTION)

บริษัทมีการจดัตงัหน่วยงานทีมีความเชียวชาญในการคิดคน้เนือหารายการในรูปลกัษณะต่าง ๆ ทีจะตอบโจทยค์นดแูละสถานีโทรทศัน์

หน่วยงานนีจะทาํการ RESEARCH มองหา และคิดคน้รูปแบบรายการขึนมา หลงัจากไดร้ายการทีมีคณุภาพเพียงพอแลว้นนั รายการดงักล่าวจะถกูนาํไป

เสนอยงั PLATFORM ต่าง ๆ ทีบริษัทคิดวา่เหมาะสม เมือไดร้บัการอนุมติัใหผ้ลิตรายการดงักล่าว ทีมงานผลิตจะเรมิกระบวนการ PREPRODUCTION

จดัเตรียมตวันกัแสดง

ฝ่ายทีมภาคสนามจะออกสาํรวจสถานทีถ่ายทาํรายการ และนดัวนัถ่ายทาํ โดยการถ่ายทาํสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 1) การถ่ายทาํในหอ้งสตดิูโอ

และ 2) การถ่ายทาํนอกสตดิูโอ

               การถ่ายทาํในหอ้งสตดิูโอ (STUDIO PRODUCTION) ทางทีมงานตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มของสถานทีเพือการถ่ายทาํ โดยมีสิงทีตอ้ง

เตรียมหลกั ไดแ้ก ่ จดัทาํฉากตามทีไดอ้อกแบบไว ้ จดัแสงใหไ้ดบ้รรยากาศตามบท จดัวางตาํแหน่งกลอ้งรวมถึงทิศทางการเคลือนยา้ยกลอ้งเพือเปลียน

มมุภาพตามจดุทีกาํหนด ซกัซอ้มทีมงานทกุฝ่ายทีเกียวขอ้งก่อนถ่ายทาํ แลว้จึงดาํเนินถ่ายทาํรายการตามกาํหนดเวลา

               การถ่ายทาํนอกสตดิูโอ สามารถแบง่ลกัษณะการทาํงานได้ 3 แบบ คือ

               1) ENG (ELECTRONIC NEWS GATHERING) : เป็นการถ่ายทาํทีใชก้ลอ้งเดียว เหมาะกบัการทาํงานทีเนน้ความคล่องตวั โดยการถ่ายทาํ

ลกัษณะนีจะเหมาะกบัการถ่ายทาํรายการขา่ว และสารคดี

              2) EFP (ELECTRONIC FIELD PRODUCT) : เป็นการถ่ายทีใชก้ลอ้งมากกวา่ 1 ตวั ต่อสายเคเบิล จากกลอ้งไปยงัเครืองผสมสญัญาณ เพือให้

สามารถเลือกภาพไดห้ลากหลาย และต่อเนือง เหมาะกบัรายการประเภททอลค์โชว/์ วาไรตีโชว์

              3) MOBLIE UNIT: เป็นการถ่ายทาํทีมีลกัษณะคลา้ย EFP และการถ่ายทาํในสตดิูโอ โดยอปุกรณจ์ะถกูติดตงัและควบคมุอยูใ่นรถ OB

(OUTSIDE BROADCASTING) เหมาะกบังานประเภทถ่ายทอดสด/ ละคร

ทงันี สิงสาํคญัทีสดุในขนัตอนการผลิต คือ การควบคมุการดาํเนินงานใหอ้ยู่ในกรอบเวลาและงบประมาณทีกาํหนดไว้ และเหนือสิงอืนใดคือ

คณุภาพในการถ่ายทาํรายการ ทีตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน

2.3 หลังการผลิตรายการ (POST-PRODUCTION)

ขนัตอนสดุทา้ยก่อนจะส่งเทปบนัทึกรายการไปยงัสถานีเพือออกอากาศ ทีมผลิตรายการตอ้งจดัส่งเทปรายการไปยงัทีมตดัต่อเพือดาํเนินการตดั

ต่อ ลาํดบัภาพ จดัทาํเสียงประกอบ เพือเพิมสีสนัความน่าสนใจดว้ยการใชเ้อฟเฟ็คต่างๆ รวมถึงการใส่กราฟฟิค เพือทาํใหร้ายการมีความสมบรูณม์าก

ยิงขนึ ซงึหลงัจากทีทางบริษัทไดเ้ทปรายการทีสมบรูณพ์รอ้มออกอากาศแลว้ เทปดงักล่าวจะถกูส่งต่อไปยงัสถานี เพือพิจารณาเนือหาก่อนออกอากาศ

หากทางสถานีมีความประสงคใ์หบ้ริษัทแกไ้ขเนือหาบางส่วน สถานีจะแจง้กลบัมายงับริษัทเพือดาํเนินการปรบัปรุงเนือหาต่อไป ในกรณีทีทาง

สถานีโทรทศันไ์ม่ติดประเด็นใดๆ เทปรายการดงักล่าวจะถกูส่งต่อเพือเตรียมออกอากาศต่อไป

ขันตอนที 2 : การผลิตรายการโทรทัศน์



ขันตอนที 3 : การจาํหน่าย และช่องทางการจาํหน่าย

       ภายหลงัการไดร้บัอนุมติัจากสถานีเกียวกบัการใหเ้ช่าช่วงเวลาในการออกอากาศ นอกจากการดาํเนินการผลิตแลว้ บริษัทจะดาํเนินการจาํหน่าย

ช่วงเวลาโฆษณาของรายการควบคู่กนัไป โดยทีมขายมีหนา้ทีในการจาํหน่ายช่วงเวลาโฆษณาประชาสมัพนัธสิ์นคา้ใหก้บัลกูคา้ทีสนใจ ซงึวิธีการจาํหน่าย

แบง่เป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) บริษัทส่งทีมขายเขา้ไปติดต่อเจา้ของผลิตภณัฑ/์สินคา้โดยตรง 2) บริษัทติดต่อกลุ่มตวัแทนบริษัทโฆษณา (AGENCY) เพือ

นาํเสนอรูปแบบรายการของบริษัท รวมถึงแนะนาํช่วงเวลาทีรายการของบริษัทจะถกูเผยแพรอ่อกอากาศ และรูปแบบแพ็กเกจโฆษณาทีทางบรษิัทไดมี้การ

จดัทาํไว้ โดยสามารถสรุปขนัตอนในการจาํหน่ายเวลาโฆษณา ดงันี

3.1 ตดิต่อกลุ่มลูกคา้

กลุ่มลูกคา้หลกัของธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ ไดแ้ก่กลุ่มผูซื้อโฆษณาของทางบริษัทซงึแบง่เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่

               กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการทีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ (DIRECT CUSTOMER)

ไดแ้ก่ ลกูคา้ทีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑโ์ดยตรง อาทิ บริษัทเอกชนทวัไป หรือเจา้ของผลิตภณัฑที์มีความสนใจประชาสมัพนัธสิ์นคา้และบริการผ่านช่องทาง

โทรทศัน ์โดยการติดต่อจะเป็นรูปแบบของการติดต่อโดยตรงระหว่างบริษัทและลกูคา้ เพือทาํการตกลงซือขายเวลาโฆษณา โดยส่วนใหญ่จะซอืเวลา

โฆษณาจากบริษัทในรูปแบบ “แพ็กเกจโฆษณา” เพือประชาสมัพนัธสิ์นคา้

               กลุ่มบริษัทตวัแทนโฆษณา (AGENCY) 

กลุ่มบริษัทตวัแทนโฆษณา (AGENCY) ไดแ้ก่ บริษัททีดาํเนินธุรกิจบริหารสือโฆษณาโดยไดร้บัการวา่จา้งจากเจา้ของผลิตภณัฑ์ (ลกูคา้) ใหด้แูล

จดัการและหาช่องทางการประชาสมัพนัธสิ์นคา้ โดยกลุ่มเอเจนซจีะทาํหนา้ทีวางแผน ประสานงาน และจดัหาช่วงเวลาโฆษณาทีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์

ต่างๆ โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทตวัแทนโฆษณาจะซอืเวลาโฆษณาจากบริษัทในรูปแบบ “แพ็กเกจโฆษณา” เพือประชาสมัพนัธสิ์นคา้

ทงันี รูปแบบ แพ็กเกจโฆษณา คือ การเลือกโฆษณาและประชาสมัพนัธใ์นหลากหลายรูปแบบ หลากหลายรายการของบริษัท โดยอาศยั

ช่วงเวลาทีหลากหลายของบริษัทในการจดัแผนการโฆษณาของตนเอง ซงึการซอืโฆษณาจะอยู่ในรูปของสญัญาล่วงหนา้ตงัแต่ 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 

หรือ 1 ปี โดยทงัหมดนีขนึอยู่กบัการจดัสรรของตวัแทนโฆษณา และงบประมาณของตวัแทนโฆษณาในแต่ละผลิตภณัฑ์

3.2 นําเสนอรูปแบบรายการ และแพก็เกจการโฆษณา

บริษัทจะนาํเสนอรูปแบบรายการต่อลกูคา้กลุ่มโฆษณาผ่านการเขา้พบเพือนาํเสนอและการติดต่อผ่านทีมตลาดของบริษัท โดยการขายเวลา

โฆษณาจะเป็นไปตาม พระราชบญัญติั การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตราที 23 กาํหนด คือ เวลาออกรายการ 1

ชวัโมง สามารถขายโฆษณาได้ 10 นาที ซงึบริษัทมีรูปแบบการโฆษณา 2 แบบ คือ

              1) การโฆษณาสินคา้และบริการ เฉพาะรูปแบบ SPOT โฆษณา ในช่วงโฆษณาของรายการ

              2) การโฆษณาสินคา้และบริการแบบแพคเกจ (PACKAGE) ซึงรวมการโฆษณาสินคา้และบริการทงัแบบ SPOT โฆษณาในช่วงโฆษณารายการ

และการโฆษณาระหว่างช่วงรายการ (MEDIA TOOL) อาทิ แผ่นปา้ยในรายการ แผ่นป้ายรางวลั ปา้ยโฆษณา ณ แท่น (PODIUM) ของพิธีกร และฉาก

รายการ เป็นตน้ ซงึรายไดจ้ากการโฆษณาระหว่างช่วงรายการทงัหมดเป็นของบริษัทโดยไมต่อ้งแบง่ใหก้บัทางสถานี ทงันี ลกูคา้ส่วนใหญ่จะเลือกแบบ

แพคเกจ

โดยปกติทีมการตลาดบริษัทจะทาํแผนการขายโฆษณา (YEAR PLAN) เสนอต่อลกูคา้โฆษณาในช่วงปลายปี โดยในแผนโฆษณาจะกล่าวถึง

รายการและชว่งเวลาออกอากาศทงัหมดของบริษัท เพือเสนอขายโฆษณาในรายการต่างๆ ของบริษัทสาํหรบัปีถดัไป โดยปกติลกูคา้ทีตอ้งการโฆษณา

ประชาสมัพนัธสิ์นคา้ จะติดต่อเพือซอืช่วงเวลาโฆษณาไดต้ลอดทงัปี ซงึลกูคา้จะแจง้กาํหนดการและแผนงานเบืองตน้เกียวกบัวนัทีจะออกอากาศมาให้

บริษัท เมือไดร้บัใบสงัซือจากลกูคา้เป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ ก่อนทีรายการจะออกอากาศ ทางบริษัทจะส่งใบลาํดบัการโฆษณาไปใหท้างสถานีเป็นรายเทป

สาํหรบัการออกอากาศในแต่ละตอน เพือเป็นการยืนยนัและแจง้ใหท้ราบถึงการโฆษณาในเทปรายการนนัๆ

3.3 ลูกค้าตกลงสังซอืเวลา

ภายหลงัจากทีบริษัทไดร้บัอนุมติัใหผ้ลิตรายการเพือออกอากาศในช่วงเวลาทีสถานีกาํหนดแลว้ ขนัตอนต่อไปคือการลงนามสญัญากบัสถานี

โดยลกัษณะการทาํสญัญากบัทางสถานีโทรทศัน์ ปัจจบุนัแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 1) การเชา่เวลาออกอากาศจากทางสถานี 2) การแบง่เวลาโฆษณา

กบัทางสถานี (TIME SHARING) และ 3) การแบง่รายไดจ้ากการโฆษณากบัทางสถานี (REVENUE SHARING) โดยแต่ละประเภทมีลกัษณะ ดงันี

ผลกระทบต่อสงิแวดล้อม

– ไม่มี –

งานทยีังไม่ได้ส่งมอบ

– ไม่มี –



        ธุรกจิให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์
        ธุรกิจใหบ้ริการผลิตรายการโทรทศันข์องบริษัท หมายถึง การรบัจา้งผลิตรายการโทรทศัน์ และการรบัจดัอเีวนทห์รือกิจกรรม ซงึรายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการหลกัของบริษัท เกิดจากการใหบ้ริการรบัจา้งผลิตรายการ ซงึตน้ทนุในการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ ค่าจา้งผูด้าํเนินรายการ ค่าถ่ายทาํ ค่าจา้งทีมงาน และ
ค่าอปุกรณที์ใชใ้นการถ่ายทาํ ทงันี ในบางครงับริษัทจาํเป็นตอ้งทาํการจดัจา้งบุคคลากรผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นจากภายนอก (OUTSOURCE) อาทิ
ทีมงานช่างกลอ้ง ทีมงานระบบแสงและเสียง เขา้มาช่วยเสริมทีมงานของบริษัท เพือใหผ้ลงานออกมามีคณุภาพยิงขึน ซงึส่วนนีถือเป็นตน้ทุนส่วนหนึงใน
การดาํเนินงานของบริษัท โดยรายไดจ้ากธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ สามารถแบง่การใหบ้ริการออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รบัจา้งออกแบบและผลิต
รายการโทรทศัน์ และรบัจา้งผลิตรายการโทรทศัน์ โดยมีขนัตอนในการดาํเนินการ ดงันี

               1) รับจ้างออกแบบรูปแบบรายการและผลิตรายการ

               ลกัษณะการบริการในรูปแบบนี มีการดาํเนินงานคลา้ยคลึงกบัการผลิตรายการโทรทศันข์องบริษัท โดยต่างกนัทีลิขสิทธิของรายการทีผลิตจะตก

เป็นของผูว้า่จา้ง ซงึมีรูปแบบการดาํเนินงาน ดนันี
1.1 ขนัตอนการเตรียมงาน และนําเสนอผลงานต่อลูกค้า

ในขนัตอนนี ผูว้า่จา้งอาจกาํหนดประเภทของรายการทีตอ้งการผลิตมาใหท้างบริษัท อาทิ รายการทอลคโ์ชว์ บริษัทมีหนา้ทีในการ
ออกแบบรายการประเภททอลคโ์ชวม์านาํเสนอต่อลูกคา้ โดยการทาํงานจะเรมิจากทีมครีเอทีฟของบริษัทรว่มกนัระดมความคิดออกมาเป็นรูปแบบรายการ
นาํเสนอกลบัไปทีลกูคา้ โดยหลงัจากทีลกูคา้ตกลงในรูปแบบของรายการทีบริษัทไดน้าํเสนอไป ขนัตอนต่อไปคือการผลิตรายการ

1.2 ขนัตอนการผลิต
ขนัตอนการผลิตรายการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ 1) ขนัตอนการเตรียมงาน (PRE-PRODUCTION) 2) ขนัตอนการผลิต

รายการ (PRODUCTION) และ 3) ขนัตอนหลงัการผลิตรายการ (POST-PRODUCTION) เช่นเดียวกนักบัขนัตอนการผลิตรายการโทรทศันข์องบริษัท แต่
จะแตกต่างกนัจากการเขา้ควบคมุงานและติดตามตรวจสอบงานจากผูว้า่จา้ง เพือใหร้ายการทีผลิตออกมาตรงตามความตอ้งการของผูว้่าจา้งภายใต้
เงือนไขทีตกลงรว่มกนั

1.3 การส่งมอบงาน
การส่งมอบผลงานใหล้กูคา้ ถือเป็นขนัตอนสดุทา้ยของการดาํเนินงานในส่วนของการรบัจา้งผลิตรายการ โดยบริษัทจะส่งผลงานใหล้กูคา้ตรงตามกรอบ
เวลาทีไดต้กลงไว้ โดยปกติการนาํส่งผลงานจะมีระยะเวลาในการส่งมอบงานล่วงหนา้ระยะเวลาหนงึตามทีตกลง ซงึทีผ่านมาทางบริษัทไม่เคยประสบ
ปัญหาการส่งมอบงานล่าชา้

           2) การรับจ้างผลิตตามรูปแบบ 

               การใหบ้ริการในส่วนนี ลูกคา้จะเป็นผูจ้ดัเตรียมรูปแบบรายการไวเ้ป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบฉากในรายการ รูปแบบการดาํเนิน

รายการ หรือแม้กระทังสคริปท์หรือบท โดยรูปแบบการจ้างงานลักษณะนีจะเป็นรูปแบบรายการทีทางลูกค้าได้ทาํการซือลิขสิทธิรายการมาจาก

ต่างประเทศ (INTERNATIONAL FORMAT) ซงึมีเงือนไขเกียวกบัรูปแบบทีแน่นอน ชดัเจน และตอ้งเป็นไปในรูปแบบเดียวกนักบัรายการต่างประเทศ ซึง

รูปแบบการไดม้าของการรบัจา้งผลิตรายการตามรูปแบบทีลูกคา้กาํหนดนนั ลูกคา้จะเป็นฝ่ายเขา้มาติดต่อเพือใหบ้ริษัทดาํเนินการผลิตให ้โดยขนัตอน

การผลิตจะมีลกัษณะเดียวกนักบัขนัตอนการผลิตรายการทีเป็นรายการของบริษัท รวมถึงขนัตอนการผลิตในกรณีการรบัจา้งออกแบบและผลิตรายการ 

เพียงแต่จะมีจดุสาํคญัทีบริษัทในฐานะผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั คือรูปแบบรายการ ลกัษณะรายการ การดาํเนินรายการ ฉากของรายการ 

รวมถึงบทพูดของพิธีกรผูด้าํเนินรายการ เพือใหเ้ป็นไปตามรูปแบบรายการทีซือลิขสิทธิมาจากต่างประเทศ (INTERNATIONAL FORMAT) ซึงหากจะมี

การเปลียนแปลงใดๆ ผูว้า่จา้งจะตอ้งหารือเพือขออนุมติัการเปลียนแปลงดงักล่าวกบัเจา้ของลิขสิทธิก่อน โดยสาํหรบัการส่งมอบงานใหก้บัลูกคา้ บริษัท

จะตอ้งส่งมอบงานใหก้บัลกูคา้ก่อนกาํหนดเวลาการออกอากาศระยะเวลาหนึง ซงึทีผ่านมาบริษัท และCMED ยงัไม่เคยส่งมอบงานล่าชา้

           3) การรับจ้างผลิต และวาง PLAN MEDIA VDO ONLINE

นบัตงัแต่ปี 2560 เป็นตน้มา บริษัทไดข้ยายการรบัจา้งผลิต CONTENT เพือเพิมช่องทางการออกอากาศทางออนไลนใ์หค้รอบคลมุในทกุๆ  

แพลตฟอรม์ อาทิ YOUTUBE , FACEBOOK , AIS PLAY ,  LINE TV  เพือรองรบัความตอ้งการของผูช้มทีปรบัเปลียนไปตามกระแสหรือพฤติกรรม และ

เทคโนโลยี จากการขยายการรบัจา้งผลิตและเพิมช่องทางการออกอากาศทางออนไลนน์นั  บริษัทสามารถเพิม    เรตติงของรายการทีผลิต และมียอดของ

ผูติ้ดตาม (SUBSCRIBERS / FOLLOWERS) เพิมขนึมาโดยตลอด  ทงันีสามารถแบ่งช่องทางการออกอากาศออนไลนไ์ด ้4 ประเภทหลกั ดงันี
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1) ช่องทาง YOUTUBE

เป็นวิดีโอแพลตฟอรม์ชนันาํของโลก ทีเปิดใหผู้ใ้ชง้านสามารถอพัโหลดคลิปวิดีโอ และถ่ายทอดสด

(LIVE STREAMING) เนือหารายการต่างๆได้ โดยบริษัทใชชื้อช่องของบริษัทบน YOUTUBE วา่ “TV

THUNDER OFFICIAL” โดยบริษัทไดน้าํเสนอทงัคลิปรายการยอ้นหลงั คลิปทีเอาเนือหามาตดัต่อใหม่

โดยบริษัทจะไดร้บัส่วนแบง่รายไดจ้ากการขายโฆษณาในวิดีโอคลิปต่างๆ ตามสดัส่วนทีตกลงกนักบัทาง

YOUTUBE

2) ช่องทาง FACEBOOK

เป็นเครือข่ายสงัคมออนไลนช์นันาํของโลก โดย PAGE ของบริษัทบน FACEBOOK ใชชื้อว่า “TV

THUNDER” โดยบริษัทจะนาํเสนอคลิปวิดีโอ ขา่วสารประชาสมัพนัธจ์ากบริษัท บนหนา้ FEED ของ

FACEBOOK ทงันีรายการทีบริษัทผลิตก็จะมี PAGE ของรายการบน FACEBOOK อาทิ TAKE ME

OUT THAILAND ซงึปัจจบุนัมีผูติ้ดตามจาํนวนมากกว่า 7.8 ลา้นคน , MASTER KEY เวทีแจง้เกิด ,

THE PRICE IS RIGHT , TOGETHER WITH ME , เสน่หาสตอรี เป็นตน้ โดยรูปแบบรายไดข้องบริษัท

จาก FACEBOOK นนั จะมีทงัรูปแบบการขายพืนที FEED ต่างๆ ใหแ้ก่ลกูคา้โดยตรง และรูปแบบการ

รบัส่วนแบง่รายไดต้ามอตัราทีตกลงกนักบัทาง FACEBOOK โดยจะขนึอยู่กบัประเภทของวิดีโอต่างๆ

ทงันี FACEBOOK PAGE ของบริษัท ไดร้บักระแสความนิยมไม่นอ้ยไปกวา่ช่องทางอนืๆ

3) ช่องทาง AIS PLAY

เป็นวิดีโอแพลตฟอรม์ (VIDEO ON DEMAND) ทีรวบรวมคอนเทนตวิ์ดีโอทีมีเนือหาหลากหลาย มาให้

ลกูคา้ไดช้มสด หรือเลือกดไูดท้กุที ทกุเวลา ตามตอ้งการ บนเครือข่ายดิจิทลัทีดีทีสดุของเอไอเอส ทงั

MOBILE และ FIXED โดยการนาํคอนเทนต์ LOCAL และ INTERNATIONAL มาใหล้กูคา้เอไอเอสได้

ชมแบบเอก็ซค์ลซีูฟบน AIS PLAY เท่านนั

โดยรูปแบบรายไดข้องบริษัทจากทาง AIS PLAY นนั จะมีทงัรูปแบบการรบัจา้งผลิตคอนเทนต์ โดยในปี

2561 บริษัทรบัจา้งผลิตรายการ TAKE ME OUT REALITY , ซีรีสส์เนห่า สตอรี ใหก้บัทาง AIS PLAY

ซงึไดร้บักระแสความนิยมเป็นอย่างมาก

4) ช่องทาง LINE TV
LINE TV วิดีโอออนไลน์ แพลตฟอรม์ทีรวบรวมคอนเทนตค์วามบนัเทิงหลากหลายในแบบพรีเมียมและ
เอก็ซค์ลซีูฟ ทีมีเนือหาหลากหลาย มาใหล้กูคา้ไดช้มสด หรือเลือกดไูดท้กุที ทกุเวลา ตามตอ้งการ

โดยรูปแบบรายไดข้องบริษัทจากทาง LINE TV นนั จะมีทงัรูปแบบการรบัจา้งผลิตคอนเทนต์ โดยในปี

2561 บริษัทรบัจา้งผลิตรายการ DANCE DANCE DANCE THAILAND , TOGETHER WITH ME

THE NEXT CHAPER และ TAKE GUY OUT ซงึไดร้บักระแสความนิยมเป็นอย่างมาก

ผลกระทบต่อสงิแวดล้อม
– ไม่มี –

งานทยีังไม่ได้ส่งมอบ
– ไม่มี –
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        ธุรกจิบริหารศิลปิน

        ลักษณะของผลิตภัณฑห์รือบริการ

        ธุรกิจบริหารศิลปิน เกิดขนึในนามบริษัทและ EM โดยบริษัทและ EM จะมีรายไดจ้ากส่วนแบง่รายไดจ้ากการรบังานของศิลปินในสงักดั ซงึ

บริษัทและ EM มีหนา้ทีดแูล และจดัหางานใหก้บัศิลปิน ผ่านทีมงานทีมีความรูค้วามชาํนาญ โดยเนน้การดแูลเอาใจใส่เพือใหเ้กิดความผกูพนัและ

แรงจงูใจทีจะอยู่ทาํงานภายใตส้งักดัของบริษัทและ EM ทงันี บริษัทมีทีมงานซงึทาํหนา้ทีสรรหาศิลปิน โดยช่องทางการสรรหาศิลปิน มีอยู่ 4 ช่องทางหลกั

ไดแ้ก่

• พันธมิตรโมเดลลงิ : บริษัทไดมี้การติดต่อเป็นพนัธมิตรกบัโมเดลลิง โดยโมเดลลิงจะนาํศิลปินในสงักดัมาแนะนาํใหท้างบริษัท ถา้ทางบริษัท

เห็นถึงศกัยภาพก็จะตกลงเซน็สญัญาเป็นนกัแสดงในสงักดัของบริษัท ซงึทกุครงัทีมีการจา้งงานจะมีการแบ่งส่วนแบง่ใหท้างโมเดลลิงทกุครงั

ตามอตัราส่วนทีไดต้กลงกนัไว้

• การหาศลิปินจากช่องทางอนิเตอรเ์น็ต : ทางทีมสรรหาจะทาํการคน้หาขอ้มลูจากอินเตอรเ์น็ต โดยดจูากภาพลกัษณภ์ายนอกก่อนทีจะมี

การติดต่อเขา้มาทาํการทดสอบหนา้กลอ้ง และเซน็สญัญาต่อไป

• การออกภาคสนาม : ทีมสรรหาจะออกไปตามสถานทีต่างๆ ทีมีการแข่งขนั หรือประกวดความสามารถต่างๆ เพือไปทาบทามผูป้ระกวดทีมี

ลกัษณะตรงตามความตอ้งการ และนาํมาทดสอบ รวมถึงเซน็สญัญาในลาํดบัต่อไป

• ศลิปินจากรายการของบริษัท : สรรหาศิลปินจากรายการโทรทศันข์องบริษัททีมี โดยผูช้นะในรายการของบริษัทจะเขา้เป็นศิลปินในสงักดั

ของบริษัท

        สาํหรบัขนัตอนในการพฒันาศิลปิน บริษัทและ EM ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาศกัยภาพในการแสดงความสามารถทงัดา้นการแสดง และ

การขบัรอ้ง โดยการพฒันาศิลปินจะขนึอยู่กบัลกัษณะของสญัญาทีทาํขนึระหว่างบริษัทกบัศิลปิน โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่

1. สัญญานักแสดงฝึกหัด : มีอายสุญัญาประมาณ 1 ปี โดยศิลปินจะไดเ้ขา้อบรมคอรส์การแสดงในระดบัพืนฐาน โดยศิลปินฝึกหดัที

สามารถพฒันาฝีมือจนมีศกัยภาพพอทีจะเป็นจดุขายได้ อาจไดร้บัการเลือนขนัจากศิลปินฝึกหดั เป็นศิลปินในสงักดับริษัทในอนาคต

2. สัญญาศลิปินในสังกัด : ศิลปินทีลงนามสญัญากบับริษัทในประเภทนี ถือเป็นศิลปินทีมีความพรอ้มทีจะรบังานไดใ้นทนัที โดยศิลปินจะ

ไดเ้ขา้อบรมคอรส์การแสดงในระดบัทีสงูขนึให้ ซงึสญัญาศิลปินในสงักดัจะมีอายุ 3 - 5 ปี

ผลกระทบต่อสงิแวดล้อม

– ไม่มี –

งานทยีังไม่ได้ส่งมอบ

– ไม่มี –

        ธุรกจิสงิพมิพ์

        บริษัทยงัไดมี้หนงัสืออีก 5 เล่ม ทีมีลกัษณะการนาํเสนอเกียวกบัขอ้คิดในการใชชี้วิต และการแชรเ์รอืงราวการใชชี้วิต ไดแ้ก่

(1) หนงัสือหลากประสบการณ์ หลากความคิด กบัชีวิตขา้พเจา้

(2) หลากเรืองราว หลากความคิด กบัชีวิตคน

(3) ชีวิต สจัจะ ปรชัญา

(4) เขม็ไมล์ ชีวิต

(5) หากโลกนีไม่มีเวลาเหมือนนาฬิกาไม่มีเข็ม

ผลกระทบต่อสงิแวดล้อม

– ไม่มี –

งานทยีังไม่ได้ส่งมอบ

– ไม่มี –
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ปัจจัยความเสียง

        คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสียง การควบคมุความเสียงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนด

โครงสรา้งและนโยบายการบริหารจดัการความเสียงเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพือวตัถปุระสงคห์ลกัในการปอ้งกนัและบริหารความเสียง รวมถึงกาํหนดแนว

ปฏิบติัทีสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี

        การบริหารความเสียงเป็นกระบวนการสาํคญัทีบริษัท และบริษัทย่อยใหค้วามสาํคญัในการจดัการ เพือใหอ้งคก์รเติบโตไดอ้ย่างยงัยืน โดยมี

จดุมุ่งหมายเพือใหก้ารบริหารความเสียงทางธุรกิจอยู่ภายใตก้ารบริหารของผูบ้ริหารในทกุระดบัชนั

        ดงันนัคณะกรรมการบริหารความเสียง ไดติ้ดตามแผนงานบริหารความเสียงในระดบัองคก์ร เพือใหมี้การบริหารจดัการความเสียงอย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถควบคมุใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรบัไดต้ามนโยบายบรหิารความเสียงของบริษัท และมีการทบทวนนโยบายอย่างสมาํเสมอ

        บริษัทฯ มีการปรบัตวัในดา้นการดาํเนินธุรกิจและการบริหารจดัการดา้นการควบคมุภายในและการบริหารความเสียงอย่างต่อเนืองจากปีก่อน

หนา้ ดว้ยการประเมินความเสียงทีครอบคลมุทุกกระบวนงานหลกัของกิจการ และนาํผลการประเมิน RISK-CONTROL MATRIX มาจดัทาํแผนบรหิาร

ความเสียงทงัในระดบัองคก์ร (ENTITY-LEVEL) และในระดบักระบวนงานหลกั (PROCESS-LEVEL) ทีครอบคลมุทุกกระบวนงานอย่างมีระบบ มีการ

จดัเก็บขอ้มลูเหตกุารณเ์สียงทีเกิดจริงระหวา่งปี (LOSS DATA) เพือปรบัแผนการจดัการความเสียงใหท้นัท่วงที และมีรายงานการติดตามผลดาํเนินงาน

จริงเทียบกบัแผนและตวัชีวดัความเสียงรายไตรมาส ทงันีเพือใหม้นัใจว่าจะเพียงพอและเหมาะสมในการตอบโตก้บัปัจจยัเสียงทียงัคงมีแนวโนม้รุนแรงขนึ

ทงัความเสียงจากภาวะอตุสาหกรรมโดยรวม และความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยตรง

        ในการกาํกบัความเสียงในภาพรวม (RISK OVERSIGHT) ไดแ้ยกบทบาทในการกาํกบัดแูลความเสียงเป็นส่วนหนึงของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

โดยคณะกรรมการบริหารความเสียงทาํหนา้ทีในการกาํกบัอย่างอสิระจากฝ่ายจดัการ ในการพิจารณาและติดตามสถานะความเสียง (RISK EXPOSURE)

และประเด็นความเสียงสาํคญั (PORTFOLIO VIEWS OF RISK) ทีดาํเนินการโดยฝ่ายจดัการอย่างต่อเนืองและสมาํเสมอ ภายใตเ้กณฑค์วามเสียงที

ยอมรบัได้

     ทงันี ในปี 2563 สภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรน่า (COVID-19)  

รฐับาลจึงบงัคบัใชม้าตรการทีเขม้ขน้เพือควบคมุการแพรร่ะบาด และประกาศสถานการณฉ์กุเฉินในทกุเขตทอ้งทีทวัราชอาณาจกัร โดยมีการปิดเมือง หรือ 

ล็อคดาวน ์ หา้มชมุนมุ หา้มทาํกิจกรรมทีมีการรวมตวักนัของคนจาํนวนมาก ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจหยดุชะงกั  ซงึจากมาตรการดงักล่าวทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บั

ผลกระทบเป็นอย่างมาก การถ่ายทาํรายการและละครไม่สามารถถ่ายทาํได ้ งานอีเวน้ทถ์กูยกเลิกหรือถกูเลือนออกไปโดยไม่มีกาํหนด  รายไดจ้ากค่า

โฆษณาลดลง เนืองจากอตุสาหกรรมโฆษณาหดตวัลง เอเจนซตี่าง ๆ ไม่สามารถแพลนสือโฆษณา ลกูคา้ต่างหยดุใชเ้ม็ดเงินโฆษณา 

     อย่างไรก็ดี บริษัทฯไดจ้ดัทาํแผนความต่อเนืองทางธุรกิจ (Business Continuity Planning : BCP) สาํหรบัสถานการณ ์COVID-19 เพือบรรเทา

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจใหไ้ดม้ากทีสดุ โดยมีการนาํเทปรายการ/ละครมาออกอากาศซาํ (Re-run)  การลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน  การออก

มาตรการเพือป้องกันการระบาดของ COVID-19 ในองคก์ร มาตรการทาํงานจากบา้น (Work From Home)  การเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social 

Distancing)  กาํหนดใหพ้นกังานสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลา ติดตงัจุดคดักรอง จดัใหมี้เจลแอลกอฮอลล์า้งมือ กาํหนดเวลาทาํความสะอาดอย่าง

ชดัเจน ตลอดจนเฝา้ระวงัและติดตามผลกระทบอย่างระมดัระวงั เพือใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินต่อไปไดแ้ละเพือใหค้วามเสียงอยู่ในระดบัทียอมรบัได้

ความเสยีงด้านกลยุทธ์ (STRATEGIC RISK)

        จากวิสยัทศันข์ององคก์รทีตอ้งการเป็นผูน้าํในการผลิตคอนเทนทแ์ละสือบนัเทิงทีตอบสนองผูบ้ริโภคไดต้รงความตอ้งการ ครอบคลุมทกุช่องทาง

ทงัในประเทศและระดบัสากล บริษัทฯมีความเสียงสาํคญั ทงัจากภาวะอตุสาหกรรมทีมีอตัราการเจริญเติบโตลดลง และการประกอบธุรกิจทีเต็มไปดว้ย

ความทา้ทายและเป็นโอกาสของบริษัทฯ ทีจะตอ้งใชช่้วงเวลาต่อจากนีในการเตรียมความพรอ้มและรบัมือในการพฒันาปรบัเปลียนกระบวนทศันเ์พือให้

เป็นกิจการทีมีความพรอ้มต่อการพฒันากลยุทธ์ในเชิงรุกและปรบัเปลียนนโยบายเชิงรบัใหส้อดรบัและเปิดประตเูขา้ถึงการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี

ควบคู่กบัการสรา้งความสมดลุระหว่างธุรกิจในตลาดออนแอรแ์ละตลาดออนไลน์ เพือใหก้ารใชท้รพัยากรและขีดความสามารถใหเ้กิดประโยชนส์งูสุด

ตลอดจนปรบัเปลียนดา้นโครงสรา้งภายในกิจการใหส้ามารถรองรบักบัเทคโนโลยี จนทาํใหเ้กิดการหลอมรวมระหวา่งธุรกิจในตลาดเดิมกบัตลาดใหม่

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของภาวะอุตสาหกรรม

       การออกอากาศโทรทศันภ์าคพืนดินในระบบดิจิตอลก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางโครงสรา้งของอตุสาหกรรมกิจการโทรทศันข์องประเทศไทย

ครงัสาํคัญ ทาํใหมี้ช่องรายการทีออกอากาศทางโทรทัศนภ์าคพืนดินใน ระบบดิจิตอล ปัจจุบนัมีจาํนวนทังสิน 26 ช่องรายการ ซึงส่วนหนึงเป็นกลุ่ม

ผูป้ระกอบการทีเนน้ซอืเนือหารายการจากผูอื้นเพือนาํมาออกอากาศ และอีกส่วนหนึงเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการทีเนน้ผลิตเนือหารายการดว้ยตนเอง และให้

ความสาํคญักบัการซอืเนือหารายการจากต่างประเทศมาออกอากาศ
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อย่างไรก็ตาม สภาวะทีผูป้ระกอบการช่องรายการโทรทศันดิ์จิตอลประสบปัญหาภาวะขาดทนุในช่วง 2-3 ปีทีผ่านมา ส่วนหนึงรฐับาลไดมี้มาตรการ

สาํคญัทีจะช่วยแบ่งเบาภาระตน้ทนุของผูป้ระกอบการโทรทศันดิ์จิตอล รวมทงัผ่อนผนัการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืนความถีในส่วนทีเหลือ 

และเงินสนบัสนนุค่าใชจ่้ายการส่งสญัญาณโทรทศันที์ใหบ้ริการเป็นการทวัไปผ่านดาวเทียม ไดมี้ส่วนช่วยเยียวยาผูป้ระกอบการภาคเอกชน ทงัตน้ทนุ

ใบอนุญาตและตน้ทนุการเช่าโครงขา่ยดาวเทียมทีลดลง ซงึจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถเปลียนผ่านและปรบัตวัในอตุสาหกรรม ไดง้่ายและดีขนึ

กว่าเดิม ตลอดจนลดความเสียงในการยติุการใหบ้ริการและคืนใบอนุญาตฯ เหมือนในอดีต ซงึการทีตน้ทนุประกอบกิจการลดลง ผูป้ระกอบการจะมีเม็ด

เงินลงทนุในช่องรายการมากขนึ 

บริษัทฯตระหนกัถึงความเสียงดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงไดติ้ดตามสถานการณข์องแนวโนม้ของผูป้ระกอบการช่องรายการโทรทศันดิ์จิตอลเหล่านี และเฝ้า

ระวงัอยู่ตลอดเวลา หากมีขอ้บง่ชีทีผิดปกติ จะไดด้าํเนินการแกไ้ดท้นัท่วงที

            ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมธุรกจิโฆษณา และการขยายตัวของสอืโฆษณาประเภทอนืๆ

      แมว้า่ในรอบปีทีผ่านมา สือโทรทศันจ์ะยงัคงเป็นสือทีมีอิทธิพลสงูต่อการตดัสินใจ เลือกซอืสินคา้และบริการ ทาํใหม้ลูค่าการโฆษณาในสือ

โทรทศันย์งัคงมีสดัส่วนทีสงูมากเมือเปรียบเทียบกบัสือโฆษณาอนืๆ เนืองจากสือโทรทศันส์ามารถเขา้ถึงกลุ่มเปา้หมายไดอ้ย่างกวา้งขวาง ทกุเพศ ทกุวยั

ทกุชนชนั โดยไม่มีขอ้จาํกดัทางเทคโนโลยีทีตอ้งมีอปุกรณก์ารสือสารและอนิเทอรเ์น็ตในการเขา้ถึงขอ้มลู และสามารถสรา้งการรบัรูใ้นตวัสินคา้ไปยงั

ผูบ้ริโภค ทวัประเทศไดอ้ย่างรวดเรว็ แต่งบประมาณในการลงทุนโฆษณาของเจา้ของสินคา้มีความระมดัระวงัรอบคอบขึน ตามสถานการณท์างเศรษฐกิจ

ทีมีความผนัผวน ไม่แน่นอน ขณะทีทางเลือกรายการในการโฆษณาก็มีความหลากหลายมากขนึ ซงึสภาวะทีผูป้ระกอบการช่องรายการบางรายเริม

ประสบปัญหาขาดทุนและไม่สามารถหาเงินจากรายไดโ้ฆษณาไดเ้พียงพอ ก็มีผลต่อการดาํรงอยู่ของผูป้ระกอบการ

บริษัทตระหนกัถึงความเสียงดงักล่าว และเพือเป็นการลดผลกระทบจากความเสียงขา้งตน้ บริษัทไดก้าํหนดแผนการดาํเนินงานรวมถึงกลยทุธใ์นการ

ดาํเนินธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและวิสยัทศันข์องบริษัทซงึมุ่งเนน้ 1) สรา้งการพฒันาคณุภาพและความน่าสนใจของรายการเพือตอบโจทยก์าร

แข่งขนั 2) รกัษาและเพิมฐานผูช้มรายการเพือใหเ้กิดความมนัคงในฐานรายไดข้องบริษัท โดยการตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ทางตรงคือลูกคา้

โฆษณาและลกูคา้ทางออ้มคือกลุ่มผูช้มรายการ 3) ขยายช่องทางการดาํเนินธุรกิจโดยเพิมสดัส่วนการดาํเนินธุรกิจรบัจา้งผลิตรายการโทรทศัน์

นอกจากนี ยงัมีส่วนของธุรกิจบริหารศิลปินทีมีแผนจะพฒันาต่อไปในอนาคต 4) การศึกษาเพือมองหาโอกาสในการผลิตคอนเทน้ทบ์นัเทิงในสืออนืๆ อาทิ

สือออนไลน์ ทงันี บริษัทเชือวา่การคงไวซ้งึการผสมผสานการดาํเนินธุรกิจจะช่วยลดความเสียงดงักล่าวไดร้ะดบัหนงึ

      ความเสยีงจากการเข้าสู่ธุรกจิออนไลน์

      แนวโนม้ของอตัราเขา้ถึงและปริมาณใชง้านอินเทอรเ์น็ต BROADBAND ทีเพิมสงูขนึต่อเนืองทกุปีรวมถึงเทคโนโลยีโครงข่าย3G และ 4G รวมทงั

เตรียมไปสู่ 5G ของผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลือนทีพฒันาความเรว็ไดส้งูขึน สามารถครอบคลุมพืนทีต่างๆ เป็นวงกวา้งมากขึน ทาํใหก้ารใชง้านอินเทอรเ์น็ต

ผ่านอปุกรณ์ SMART DEVICES ต่างๆ มีแนวโนม้ทีเพิมสงูขนึอย่างต่อเนืองเทคโนโลยีดิจิตอล ไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีอิทธิพลเปลียนแปลงใหผู้ป้ระกอบ

ธุรกิจต่างตอ้งปรบัตวัใหส้อดรบักบัเทคโนโลยีดิจิตอลทีเปลียนแปลงไป ซึงหนึงในอตุสาหกรรมทีมีการเปลียนแปลงทีเห็นไดช้ดัเจนนนั คืออตุสาหกรรม

โทรทศัน์ สือ หรือ มีเดีย โดยการเปลียนแปลงทีถกูกล่าวถึงอย่างกวา้งขวางในช่วง 1 - 2 ปีทีผ่านมา คือการใหบ้ริการ OVER THE TOP หรือ OTT

เพือเตรียมการป้องกนัและลดผลกระทบจากความเสียงดงักล่าวบริษัทฯ ไดติ้ดตามสถานการณข์องแนวโนม้ของธุรกิจออนไลนอ์ย่างใกลชิ้ด และเพิม

สดัส่วนรายไดข้องธุรกิจในส่วนของออนไลน์ รวมทงัเตรียมพฒันาธุรกิจรองรบัเทคโนโลยี 5 G เพือเชือมโยงและบูรณาการกบัธุรกิจเดิม

      ความเสยีงจากการเพมิขนึของผู้ประกอบการรายใหม่

      การเปลียนแปลงของเทคโนโลยีแบบกา้วกระโดดและความสามารถในการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตทีมีเครือข่ายครอบคลุมมากขนึ ทาํใหข้อบเขตการ

ใหบ้ริการในธุรกิจเปลียนแปลงไป จากเดิมมีผูผ้ลิตเนือหารายการเพียงไม่กีรายและจาํกดัอยู่ในวงแคบๆ เปลียนเป็นมีผูผ้ลิตเนือหารายการทีมีจาํนวน

เพิมขนึมากมาย ขยายไปเป็นวงกวา้ง ทงัในประเทศและต่างประเทศ ทาํใหส้ภาพการแขง่ขนัทางธุรกิจรุนแรงขนึ และผูว้า่จา้ง สถานีและเอเยนซีโฆษณามี

ทางเลือกมากขนึ

บริษัทตระหนกัถึงความเสียงดงักล่าว และเพือเป็นการลดผลกระทบจากความเสียงดงักล่าว บริษัทไดพ้ยายามปรบัปรุงรูปแบบรายการใหมี้คณุภาพ

น่าสนใจ เพือรกัษาฐานผูช้ม การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา ปรบัเปลียน รูปแบบรายการใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะนนัๆ การสรรหารายการใหม่ๆ การ

พฒันาธุรกิจไปสู่การรบังานทีผูว้า่งจา้งเป็นธุรกิจต่างประเทศ เพือเพิมโอกาสและช่องทางในการหารายไดใ้หแ้ก่บริษัท

บริษัทไดเ้ตรียมพฒันาขอ้มลูความเสียงประกอบการตดัสินใจเตรียมขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ ในการทาํฐานขอ้มลูดา้นสิทธิประโยชน์ ขอ้จาํกดัทาง

กฎหมาย การชาํระเงิน รูปแบบสญัญา เพือลดความเสียงในการเปิดรบังานทีผูว้า่จา้งทีเป็นธุรกิจต่างประเทศ
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            ความเสยีงด้านการปฏบัิตกิาร (OPERATIONAL RISK)

        ความกา้วหนา้และแนวโนม้การเปลียนแปลงเทคโนโลยีแบบกา้วกระโดดไดท้าํใหเ้ศรษฐกิจโลกเปลียนแปลงไปอย่างมาก เช่นเดียวกบัรูปแบบการ

ดาํเนินชีวิตของผูค้น ส่งผลกระทบต่อรูปแบบความเสียงของบริษัท ทาํใหต้อ้งเพิมความพยายามปรบัเปลียนแผนการดาํเนินธุรกิจและกลยทุธก์ารบริหาร

องคก์รใหท้นัต่อโลกทีมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ เพือเสริมสรา้งความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัทางธุรกิจ

ดงันนั สภาวะทีเทคโนโลยีทีเปลียนโลก (DISRUPTIVE TECHNOLOGY) ทงัการพฒันาปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE: AI) ทีชาญ

ฉลาด และเรียนรูแ้บบมนษุย์ หรือการเชือมโยงการสือสารระหวา่งอปุกรณก์บัอปุกรณใ์นรูปแบบ INTERNET OF THINGS (IOTS) รวมถึงการประมวลผล

บนเครือข่ายคลาวดค์อมพิวติง การบริหารจดัการ BIG DATA

ปัจจยัเสียงเหล่านีผลกัดนับริษัทปรบัตวัสู่การเปลียนแปลงรูปแบบธุรกิจทีต่างไปจากเดิม ไดแ้ก่ และการสรา้งเนือหาคอนเทนทห์รือสือในรูปแบบใหม่แทน

สือรูปแบบเดิม การหลอมรวมดา้นเทคโนโลยีสู่ธุรกิจใหม่ ทงัหมดลว้นมาจากความเสียงของเปลียนแปลงหรือความเสียงเกิดใหม่ (EMERGING OR NEW

RISK)

        ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของเทคโนโลยี

        ปัจจยัหนึงทีมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีทีผ่านมาคือ “เทคโนโลย”ี ทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างยิง “บริการ

ภาพและเสียงผ่านอินเทอรเ์น็ต (OVER THE TOP: OTT)” เช่น การรบัชม YOUTUBE ผ่านโครงขา่ยอินเทอรเ์น็ต หรือการรบัชมภาพยนตรฮ์อลลีวดูจากผู้

ใหบ้ริการ NETFLIX ผ่านโครงขา่ยอินเทอรเ์น็ตบนคอมพิวเตอร์ โทรศพัทเ์คลือนที หรือ ผ่านทางอปุกรณที์เชือมต่อกบัโทรทศัน์ (TV BOX) ตลอดจนการใช้

อปุกรณพ์กพาเพือรบัชมรายการโทรทศันมี์แนวโนม้การรบัชมเพิมมากขนึ ในขณะเดียวกนั การรบัชมรายการโทรทศันผ์่านอปุกรณป์ระจาํทีหรือหนา้จอ

โทรทศัน์ (TV SCREEN) มีแนวโนม้ทีลดลงอย่างต่อเนืองเชน่กนั

ปัจจยัเสียงในส่วนนีถือเป็นโอกาสและความทา้ทา้ยใหม่ของบริษัทฯ ซงึในระยะเวลา 2-3 ปีทีผ่านมา บริษัทไดพ้ฒันาเนือหารายการใหเ้หมาะสมกบั

แพลตฟอรม์ดงักล่าว เพือสรา้งใหเ้กิดรายไดเ้พิมเติมจากส่วนนี

        ความเสยีงจากการพงึพงิผู้บริหารหลัก

        ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เป็นกลุ่มทีบกุเบิกและพฒันาบริษัทฯ เป็นบคุลากรหลกัในกลุ่มเดิมมาตลอด เนืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที

ตอ้งอาศยัประสบการณ์ ทกัษะ ความน่าเชือถือ การเป็นทีรูจ้กัของวงการและผูป้ระกอบการทีเกียวขอ้ง

บริษัทตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถึงผลกระทบเป็นอย่างยิง คณะกรรมการบริษัทจึงไดมี้การวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง โดยจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารระดบัสงูและผูบ้ริหารในตาํแหน่งทีสาํคญั และพฒันาแผนสืบทอดตาํแหน่งอย่างต่อเนือง รวมถึงการเพิมสดัส่วนของผูบ้ริหารทีเป็นคนรุน่ใหม่

มอบหมายหนา้ทีและความรบัผิดชอบใหต้ามความเหมาะสม เพือธาํรงรกัษาองคค์วามรูแ้ละทกัษะในการแกไ้ขปัญหาไวใ้นองคก์ร ใหเ้กิดการส่งและ

ถ่ายทอดระหวา่งรุน่ต่อไป

        ความเสยีงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทมีีอาํนาจกาํหนดนโยบายการบริหาร

        บริษัทมีกลุ่มครอบครวัวรรณภิญโญ เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ ดงันนั บริษัท และ/หรือผูถื้อหุน้รายย่อยจึงอาจมีความเสียงจากการทีกลุ่มผูถื้อหุน้

ใหญ่มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนงึ เนืองจากการถือหุน้รวมกนัเกินกว่ากงึหนึง ยกเวน้การกระทาํใดก็ตามที

กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัอนมุติัจากทีประชมุผูถื้อหุน้มากกว่า 3 ใน 4 ของทนุจดทะเบียนทีออกชาํระแลว้

        อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซงึเป็นกรรมการอสิระจาํนวน 3 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทงัหมด 8 ท่าน ซงึกรรมการตรวจสอบ

ทกุท่านลว้นแต่เป็นผูท้รงคณุวฒิุทีมีความรูค้วามสามารถเป็นทีรูจ้กัและยอมรบัในสงัคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหนา้ทีตามทีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการของบริษัท ซงึเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรอืง คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระทีมีคณุสมบติัตามขอ้ 16 ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที ทจ.28/2551 ซงึถือเป็น

การช่วยเสริมประสิทธิภาพและสรา้งการตรวจสอบและถ่วงดลุทีดี รวมถึงสรา้งความโปรง่ใสในการบริหารจดัการของบริษัท นอกจากนี บรษิัทยงัไดว้า่จา้ง

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั เพือเขา้ทาํหนา้ทีเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในทีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและขนึตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ นอกจากนี คณะกรรมการของบริษัทยงัคาํนึงถึงการใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ดว้ยการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดแูล

กิจการทีดีอย่างเครง่ครดั และสมาํเสมอ ดงันนั บริษัทจึงมนัใจวา่ผูถื้อหุน้ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษัท จะไดร้บัการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม

กนั
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            ความเสยีงด้านการเงิน (FINANCIAL RISK)

        ความเสยีงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน

        การทีบริษัทฯ มีรายจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2561 บริษัทไดจ่้ายค่าลิขสิทธิและค่าอปุกรณก์ารถ่ายทาํเป็นเงินตราต่างประเทศคิด

เป็นรอ้ยละ 4.70 จากตน้ทนุค่าผลิตทงัสิน

การทีตอ้งนาํเขา้ลิขสิทธิคอนเทนตจ์ากเจา้ของลิขสิทธิในต่างประเทศ ซงึบริษัทฯ ตอ้งชาํระเงินค่าลิขสิทธิเป็นสกลุเงินต่างประเทศ คือ สกลุเงินดอลล่าร์

สหรฐั และสกลุยโูร ทาํใหบ้ริษัทตระหนกัถึงภาระความเสียงจากอตัราแลกเปลียนและเฝ้าระวงัอย่างใกลชิ้ด

        ความเสยีงจากการผดินัดชาํระหนีของลูกหนี

        บริษัทกาํหนดนโยบายปอ้งกนัความเสียงจากการผิดนดัชาํระหนีของลกูหนี โดยติดตามหนีสินอย่างใกลชิ้ด ทาํ

ใหส้ามารถเก็บหนีส่วนใหญ่ไดต้ามกาํหนดชาํระ กรณีมีการผิดนดัชาํระหนีเกิดขนึ จะมีการประสานงานอย่างต่อเนืองระหวา่งหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เพือ

แกไ้ขปัญหาการผิดนดัชาํหระหนีอย่างมีประสิทธิภาพ

            ความเสยีงด้านการปฏบัิตติามกฎหมายและกฎระเบยีบ (COMPLIANCE RISK)

        ความเสยีงจากการละเมิดลิขสิทธิ

        ในการดาํเนินการผลิตรายการของบริษัท ฯ มีความเสียงของกบัการขอลิขสิทธิ เช่น ลิขสิทธิเพลง ซงึอาจจะมีปัญหาของความไม่ชดัเจนของ

เจา้ของลิขสิทธิมีผูแ้สดงตวัเป็นเจา้ของลิขสิทธิหลายคน มีคดีความฟ้องรอ้งกนัเองระหว่างผูที้อา้งตวัเป็นเจา้ของลิขสิทธิ ทาํใหไ้ม่อาจจะใชเ้พลงนนัในการ

ดาํเนินรายการได้ และมีภาระรายจ่ายอตัราค่าลิขสิทธิเพลงตามความเหมาะสม หรืออาจจะเกิดค่าปรบัหากการดาํเนินงานในส่วนนีไมถ่กูตอ้ง

ในการดาํเนินการส่วนนี บริษัทฯ มีกลไกการขนึทะเบียนเพลงทีไดร้บัลิขสิทธิเป็นฐานขอ้มลูกลาง มีการระมดัระวงัในการสืบหาเจา้ของลิขสิทธิทีแทจ้ริง

และมีการใชที้ปรกึษากฎหมายมาดแูลเรืองนีโดยเฉพาะ
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สินทรัพยท์ใีช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพยถ์าวรหลักทใีช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรพัยที์ใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบดว้ยทีดิน อาคาร และ อปุกรณ์ ซงึ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทและบริษัท

ย่อยมีสินทรพัยถ์าวร รายละเอยีดดงันี

ทดีิน

รายละเอียด/ทีตงั ผูถื้อกรรมสิทธิ

มลูค่าตามบญัชี

ณ สินปี 2563

(บาท)

ภาระผกูพนั

ทีดินโฉนดเลขที 16992 และ 16993 ตงัอยู่ที แขวงวงัทองหลาง

เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมเนือที 0-1-37.9 ไร่
บริษัท

159,972,198.50

ติดภาระจาํนองเป็น

หลกัประกนัแก่สถาบนั

การเงินแห่งหนึง แบง่เป็น

วงเงินตวัสญัญาใชเ้งิน 20 

ลา้นบาท และวงเงิน OD

17 ลา้นบาท

ทีดินโฉนดเลขที 33980 และ 33981 ตงัอยู่ที แขวงวงัทองหลาง

เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมเนือที 0-2-80 ไร่
บริษัท

ทีดินโฉนดเลขที 34117, 34118, 34127 และ 34128 ตงัอยูที่ แขวง

วงัทองหลาง เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมเนือที 0-2-

70 ไร่

บริษัท

ทีดินโฉนดเลขที 34137 และ 34138 ตงัอยู่ที แขวงวงัทองหลาง

เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมเนือที 0-2-80 ไร่
บริษัท - ไม่มี -

ทีดินโฉนดเลขที 33978 และ 33979 ตงัอยู่ที แขวงวงัทองหลาง

เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมเนือที 0-2-70 ไร่
บริษัท - ไม่มี -

ทีดินโฉนดเลขที 3758, 3759, 16628, 16688, 16689, 16690, 

และ 16691 ตงัอยู่ที แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร รวมเนือที 8 – 1 -76.3 ไร่

บริษัท - ไม่มี -

รายละเอียด/ทีตงั ผูถื้อกรรมสิทธิ
มลูค่าตามบญัชี
ณ สินปี 2563

(บาท)
ภาระผกูพนั

อาคารสาํนกังานเลขที 1213/309-310 เลขที 429 และเลขที

527/12ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร

บริษัท 215,889,346,58

ติดภาระจาํนองเป็น
หลกัประกนัแก่สถาบนั

การเงินแห่งหนึง แบง่เป็น
วงเงินตวัสญัญาใชเ้งิน 20 
ลา้นบาท และวงเงิน OD

17 ลา้นบาท

อาคาร สาํนักงาน

รายการ ผูถื้อกรรมสิทธิ
มลูค่าตามบญัชี

ณ สินปี 2563 (บาท)

ส่วนปรบัปรุงทีดินและอาคาร บริษัท 7,644,696.03

ยานพาหนะ บริษัท และ CMED 59,997.01

อปุกรณส์าํนกังาน บริษัท CMED EM และ BB 1,972,618.24

เครืองตกแต่งและติดตงั บริษัท และ BB 607,969.10

เครืองมือและอปุกรณก์ารผลิตรายการโทรทศัน์ บริษัท และ BB 412,601.20

คอมพิวเตอร์ บริษัท CMED และ BB 670,019.88

รวม 11,367,901.46

เครอืงมือ อุปกรณ์ และสินทรัพยถ์าวรอนื
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    ข้อพพิาททางกฎหมาย

ไม่มี

    

สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 

บริษัทมีรายการสินทรพัยสิ์ทธิการใชส้ทุธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 9,548,491.27 บาท โดยรายการสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ไดแ้ก่รถยนตต์าม

สญัญาเช่า

             สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

บริษัทมีรายการสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนสุทธิ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,458,596.93 บาท โดยรายการสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์
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การจัดการและ
การกาํกับดูแลกจิการ

ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุน้

จาํนวนทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแล้ว

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,000,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท เรียก

ชาํระเต็มมลูค่าแลว้จาํนวน 800,030,075 หุน้ มลูค่ารวม 200,007,518.75 บาท

ผู้ถอืหุ้น

รายชือผูถื้อหุน้ใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนล่าสดุ วนัที 9 มีนาคม 2564 

ลาํดบัที รายชอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ จาํนวนหุน้ สดัสว่นการถือหุน้ (%)

1 นางภทัรภร 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.ณภทัร วรรณภิญโญ 46,530,800 5.82

5 นายทวีฉตัร จฬุางกรู 39,447,500 4.93

6 นายพลูฤทธิ ปราณีประชาชน 15,035,000 1.88

7 นายสรุพนัธ์ พฒันพิฑรูย์ 14,902,600 1.86

8 นายวสิณ วฒิุมานนท์ 14,505,300 1.81

9 น.ส.พรชนก อยู่วิทยา 13,640,200 1.70

10 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 11,502,610 1.44

รวมผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 594,309,810 74.28

ทีมา : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกดั

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิทีเหลือหลงัจากหกัภาษีและสาํรองต่างๆ ทุกประเภท

ตามทีกฎหมายกาํหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขนึกบักระแสเงินสด แผนการลงทุน เงือนไข

ทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคาํนึงถึงความจาํเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอืนๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนนัจะไม่มีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั ทงันี มติคณะกรรมการของบริษัททีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งนาํเสนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้เพือขออนมุติั

อนงึ คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดห้ากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดาํเนินงานของ

บริษัท ทงันี จะตอ้งรายงานใหที้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป
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โครงสรา้งการจดัการของบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 3 คณะ ซงึแต่งตงัโดย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหารความเสียง (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นอกจากนีคณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหารระดบัสงูของ บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการรวมทงัสิน 8 ท่าน ซงึเป็นผูท้รงคณุวฒิุทีมีความหลากหลายในดา้นทกัษะ

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณที์เป็นประโยชนต์่อการปฏิบติ้งานตามกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจและความสาํเรจ็ของบริษัท ดงันี

  1) กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 4 ท่าน

  2) กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 4 ท่านประกอบดว้ย

• กรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน

• กรรมการอนื ซงึไม่เกียวขอ้งในการบริหารงานประจาํของบริษัทฯ จาํนวน 1 ท่าน

ในแต่ละปีกรรมการบริษัทตอ้งหมนุเวียนออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัคณะ (ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ)

ทงันี ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุรวม 6 ครงั โดยมีการกาํหนดตารางการประชมุไวล้่วงหนา้

โครงสร้างการจัดการ
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รายชือกรรมการบริษัท วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการ สรุปไดด้งันี

ชือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง
วนัทีไดร้บัการแต่งตงัจากที

ประชมุผูถื้อหุน้

การเขา้รว่ม

ประชมุ

จาํนวนปีทีเป็น

กรรมการ

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาฯ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2562
6/6 7 ปี

2. นางภทัรภร วรรณภิญโญ

รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาฯ

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2562
6/6

27 ปี

2 เดือน

3. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
กรรมการบริษัท

ประธานทีปรกึษา

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2562
6/6

27 ปี

2 เดือน

4. นายภษิูต ไลท้อง

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหารความเสียง

รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2561
6/6

24 ปี

10 เดือน

5. นายพิรฐั เย็นสดุใจ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหารความเสียง

รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2561
6/6

7 ปี

6 เดือน

6. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
กรรมการบริษัท

ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2561
6/6

7 ปี

6 เดือน

7. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์

กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหารความเสียง

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2563
6/6

7 ปี

6 เดือน

8. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั

กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหารความเสียง

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2563
6/6

7 ปี

6 เดือน

        ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแต่ละครงั เลขานกุารบริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ ซงึระบวุาระการประชมุทงัหมดใหค้ณะกรรมการ
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 7 วนั ซงีจะมีการจดบนัทึกการประชมุทีมีรายละเอยีดครบถว้นเป็นลายลกัษณอ์กัษร และมีการจดัเก็บรกัษารายงานการ
ประชมุทีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถว้น

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัทฯ
        นางภทัรภร วรรณภิญโญ หรือ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ หรือ นายพิรฐั เย็นสดุใจ หรือนายณฐกฤต วรรณภิญโญ สองในสีคนนีลงลายมือชือ

รว่มกนัรวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท

36



ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซอืสตัยส์จุริต ตลอดจนปฏิบติัหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์

ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของผูถื้อหุน้

2. พิจารณาอนุมติัแต่งตงับคุคลทีมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามทีกาํหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบทีเกียวขอ้งกบัตาํแหน่งกรรมการ ในกรณีทีตาํแหน่ง

กรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุนนอกจากการออกตามวาระ

3. พิจารณาแต่งตงัคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พรอ้มทงักาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบของ

กรรมการบริหาร

4. พิจารณาแต่งตงักรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคณุสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการอสิระและกรรมการ

ตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบทีเกียวขอ้งของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรือเสนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาแต่งตงัเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

5. พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปลียนแปลงชือกรรมการซงึมีอาํนาจผกูพนับริษัทได้

6. แต่งตงับคุคลอืนใดใหด้าํเนินกิจการของบริษัท ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพือใหบ้คุคลดงักล่าวมีอาํนาจ

และ/หรือ ภายในเวลาตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซงึคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนนัๆ ได้

7. พิจารณาอนุมติัการทาํรายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซงึสินทรพัยข์องบรษิัท เวน้แต่ในกรณีทีรายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากที

ประชมุผูถื้อหุน้ ทงันี ในการพิจารณาอนมุติัดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบทีเกียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์

8. พิจารณาอนุมติัการทาํรายการทีเกียวโยงกนั เวน้แต่ในกรณีทีรายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากทีประชมุผูถื้อหุน้ ทงันี ในการ

พิจารณาอนุมติัดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบทีเกียวขอ้งกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์

9. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมือเห็นไดว้า่บริษัทมีกาํไรพอสมควรทีจะทาํเช่นนนั และรายงานการจ่ายเงิน

ปันผลดงักล่าวใหที้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป

10. ประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงู

11. รบัผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติัหนา้ทีของฝ่ายบริหาร โดยมีความตงัใจและระมดัระวงั ในการปฏิบติังาน

12. กาํกบัดแูลใหฝ่้ายบริหารมีระบบการบริหารความเสียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

13. กาํกบัดแูลใหมี้การกาํหนดเปา้หมายการดาํเนินธุรกิจทีชดัเจน และวดัผลได้ เพือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดเปา้หมายในการปฏิบติังาน

โดยพิจารณาถึงความเป็นไปไดแ้ละความสมเหตสุมผล

14. รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้โดยสมาํเสมอ ดาํเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ มีการเปิดเผยขอ้มลูทีเป็นสาระสาํคญัต่อผูล้งทนุอย่าง

ถกูตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปรง่ใส

15. ประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงู

16. กาํกบัดแูลใหฝ่้ายบริหารมีระบบการบริหารความเสียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

17. พิจารณาตดัสินในเรอืงทีมีสาระสาํคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทนุขนาดใหญ่ อาํนาจการบริหาร การไดม้าหรือจาํหน่ายไป

ซงึทรพัยสิ์น และรายการอนืใดทีกฎหมายกาํหนด

18. กาํหนดอาํนาจและระดบัการอนมุติัในการทาํธุรกรรม และการดาํเนินการต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบังานของบริษัทใหค้ณะหรือบคุคลตามตาม

ความเหมาะสม และใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายทีเกียวขอ้งโดยจดัทาํเป็นคู่มืออาํนาจดาํเนินการ และใหมี้การทบทวนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั

19. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีทีเชือถือได้ รวมทงัดแูลจดัใหมี้กระบวนการในการประเมินความเหมาะสม

ของการควบคมุภายใน

20. ใหค้วามเห็นชอบในการเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจาํปี เพือนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ในการพิจารณาอนมุติัแต่งตงั

21. รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัทาํรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงาน

ประจาํปี และครอบคลมุในเรืองสาํคญั ๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัทีดีสาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย

22. กาํกบัดแูลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรทีกาํหนดไว้

23. คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบติัดว้ยตนเอง และประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม
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บทบาทและหน้าทขีองประธานกรรมการบริษัท

บทบาทและหน้าทตี่อบริษัทฯ

        สรา้งความมนัคงอย่างยงัยืนใหเ้กิดขึนแก่ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม ภายใตวิ้สยัทัศน์ และพนัธกิจขององคก์รดว้ยการ

เสริมสรา้งวฒันธรรมการดาํเนินธุรกิจและการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

บทบาทและหน้าทตี่อคณะกรรมการบริษัทฯ

               กาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการบริษัทมีโครงสรา้งและคุณสมบติัทีเหมาะสมต่อการปฏิบติังานเพือประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้และผูเ้กียวขอ้งทกุฝ่าย

รวมถึงส่งเสรมิและกาํกบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริษัทไดแ้สดงบทบาทและความรบัผิดชอบในหนา้ทีอย่างทุ่มเท ซอืสตัยส์จุริต และสรา้งสรรค์ โดยคาํนึงถึง

ประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นสาํคญั

บทบาทและหน้าทตี่อผู้บริหาร

        สนบัสนนุคณะผูบ้ริหารใหส้ามารถบริหารจดัการธุรกิจอย่างโปรง่ใส ราบรืนและมีประสิทธิภาพสงูสดุ ภายใตก้รอบกติกาของกฎหมายและ

หน่วยงานกาํกบัดแูล เพือใหบ้รรลเุป้าหมายนตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมใหมี้การพฒันาทกัษะและความชาํนาญ

อย่างต่อเนือง

บทบาทและหน้าทตี่อพนักงาน ผู้ถอืหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

        ส่งเสริมใหพ้นกังาน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เกิดความเชือมนัและใหก้ารยอมรบัต่อการทาํธุรกิจของบริษัทฯ โดยใหค้วามสาํคญักบัการ

ดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสาํนึกรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย รวมถึงสงัคมและสิงแวดลอ้ม

ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

        คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสงู ทีไดร้บัการพิจารณาแต่งตงัจากทีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ณ วนัที 31

ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจาํนวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย

ชือ-นามสกุล ตาํแหน่ง การเขา้รว่มประชมุ

1. นางภทัรภร วรรณภิญโญ ประธานกรรมการบริหาร 12/12

2. นายภษิูต ไลท้อง กรรมการบริหาร 12/12

3. นายพิรฐั เย็นสดุใจ กรรมการบริหาร 12/12

4. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบริหาร 11/12

5. นางปิยพร ไลท้อง กรรมการบริหาร 12/12

6. นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ กรรมการบริหาร 12/12

7. นางสาวนารี วิชชนุากร กรรมการบริหาร 11/12

ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริหาร

1. ทาํหนา้ทีควบคมุการบริหารงานของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกาํหนดไวแ้ละรายงานผลการดาํเนินงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท ทงันีในการดาํเนินการประชมุของคณะกรรมการบริหารตอ้งมีคณะกรรมการบรหิารเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ากงึหนึง

ของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากจากทีประชมุ และคะแนนเสียงดงักล่าวทีนบัได้

อย่างนอ้ยกงึหนึงจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทงัหมด
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2.     พิจารณาการกาํหนดอาํนาจและระดบัการอนมุติัของแต่ละบุคคล ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม  และจดัใหมี้การแบ่งแยกหนา้ทีทีอาจเอือให้

เกิดการทาํทจุริตออกจากกนั รวมถึงการกาํหนดขนัตอน และวิธีการทาํธุรกรรมกบั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้เกียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าวอย่างเหมาะสม เพือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน ์ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนมุติัหลกัการ รวมถึง

ควบคมุใหมี้การถือปฏิบติัตามหลกัการและขอ้กาํหนดทีไดร้บัอนมุติัแลว้    

3.    พิจารณางบประมาณประจาํปี  และขนัตอนในการใชจ่้ายงบประมาณ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคมุดูแลการใชจ่้ายตาม

งบประมาณทีไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทแลว้

4.    พิจารณาปรบัปรุงแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้หมาะสม เพือประโยชนข์องบริษัท

5.    พิจารณาอนมุติัการลงทนุ และกาํหนดงบประมาณในการลงทนุ ตามอาํนาจในคู่มืออาํนาจดาํเนินการ

6. พิจารณาการทาํสญัญาต่างๆ ทีมีผลผกูพนับริษัท ตามอาํนาจในคู่มืออาํนาจดาํเนินการ

7. รบัผิดชอบใหมี้ขอ้มลูทีสาํคญัต่างๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพือใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้ รวมถึงจดัทาํ

รายงานทางการเงินทีน่าเชือถือ เป็นไปตามมาตรฐานทีดีและโปรง่ใส

8. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจาํปีต่อคณะกรรมการบริษัท

9. พิจารณาการดาํเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

10. กาํกบัดแูลใหมี้ขนัตอนใหผู้ป้ฏิบติังานตอ้งรายงานเหตกุารณ์ หรือการกระทาํทีผิดปกติ หรือการกระทาํผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการ

บริหารอย่างทนัท่วงที และในกรณีทีเหตกุารณด์งักล่าวมีผลกระทบทีมีสาระสาํคญั จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัท ทราบ เพือ

พิจารณาแกไ้ข ภายในระยะเวลาอนัสมควร

11. ดาํเนินการใดๆ เพือสนบัสนนุการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามทีไดร้บัมอบอาํนาจจาก

คณะกรรมการบริษัท

12. การดาํเนินเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการบริหารในเรอืงใดๆ ซงึไดร้บัการลงมติ และ/หรือ อนมุติัจากทีประชมุคณะกรรมการบริหาร

จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครงัถดัไป

ทงันี การมอบหมายอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวขา้งตน้นนั จะไม่รวมถึงอาํนาจ และ/หรือ การมอบอาํนาจ

ช่วงในการอนมุติัรายการใดทีตน หรือผูร้บัมอบอาํนาจช่วง หรือบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ (ตามทีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ) มี

ส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอนืใดขดัแยง้กบับริษัท ซงึการอนมุติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ

ทีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพือพิจารณาอนมุติัรายการดงักล่าว ตามทีขอ้บงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีการแบง่แยกบทบาทหนา้ทีความรบัผิดชอบระหวา่งกรรการและฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจน

คณะผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 คณะผูบ้ริหารของบริษัท (“ผูบ้ริหาร”) ในทีนีหมายถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารสีรายแรกนบัต่อจากประธานเจา้หนา้ที

บริหาร รวมถึงผูซ้งึดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัระดบัทีสีทกุราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน หรือ

เทียบเท่าผูช้่วยประธานเจา้หนา้ทีบริหารการเงิน ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒิุ จาํนวน 5 ท่าน ดงันี

รายชือ ตาํแหน่ง

1 นางภทัรภร วรรณภิญโญ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

2 นายภษิูต ไลท้อง รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

3 นายพิรฐั เย็นสดุใจ รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

4 นางปิยพร ไลท้อง ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบริหารอาวโุส

5 นางสาวนารี วิชชนุากร ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบริหารบริหารการเงิน
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองประธานเจ้าหน้าทบีริหาร

1. ควบคมุการดาํเนินกิจการ วางแผนกลยทุธใ์นการดาํเนินงาน และบริหารงานประจาํวนัของบริษัท

2. ตดัสินในเรอืงทีสาํคญัของบริษัท กาํหนดภารกิจ วตัถปุระสงค ์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคมุการบริหารงานในสายงาน

ต่างๆ

3. เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สงัการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสญัญา เอกสารคาํสงั หนงัสือแจง้ใด ๆ ตามทีกาํหนดไวใ้น

คู่มืออาํนาจดาํเนินการ

4. มีอาํนาจจา้ง แต่งตงั โยกยา้ย บคุคลตามทีเห็นสมควร ตลอดจนกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที และผลตอบแทนทีเหมาะสม และใหมี้อาํนาจ

ปลดออก ใหอ้อกตามความเหมาะสม ของพนกังานระดบัต่าง ๆ ตามทีกาํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจดาํเนินการ

5. มีอาํนาจในการกาํหนดเงือนไขทางการคา้ เพือประโยชนข์องบริษัท

6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการบริษัท

7. อนุมติัและแต่งตงัทีปรกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน

8. ดาํเนินการใด ๆ ตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิและผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี

       เลขานุการบริษัท

        บริษัทไดแ้ต่งตงัเลขานกุารบริษัทเพือทาํหนา้ทีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และชว่ยใหก้รรมการและบริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและ

ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเกียวขอ้ง รวมถึงการส่งเสริมใหบ้ริษัทมีการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ตลอดจนดแูลการจดัการประชมุผูถื้อหุน้ และการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัท และขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ รวมทงัดแูลการจดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารประกอบการประชมุ

และการติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติทีประชมุ ผูถื้อหุน้ และทีประชมุคณะกรรมการบริษัท

ทงันีทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครงัที 4/2562 มีมติอนมุติัแต่งตงันางศิริพร รติรตันานนท์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัเลขานกุารบริษัท ดาํรงตาํแหน่ง

เลขานกุารบริษัท ตงัแต่วนัที 15 สิงหาคม 2562 เป็นตน้มา ซงึบคุคลดงักล่าว เป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณที์เป็นประโยชนใ์น

การปฏิบติัหนา้ที โดยไดผ้่านการฝึกอบรมสมัมนาในหลกัสตูรทีจาํเป็นและเกียวขอ้งทีจะปฏิบติัหนา้ทีเลขานกุารบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี สามารถสนบัสนนุให้

การดาํเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะผูบ้ริหาร เป็นไปตามกฎหมาย และหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี

ขอบเขตหน้าทขีองเลขานุการบริษัท

1. จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี

        (ก) ทะเบียนกรรมการ

        (ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษัท

        (ค) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้

2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และส่งสาํเนารายงานดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัทาํการนบัแต่วนัทีบริษัทไดร้บัรายงาน

3. จดัทาํระบบการเก็บรกัษาเอกสารและหลกัฐานทีเกียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มลูดงัต่อไปนี รวมทงัดแูลใหมี้การเก็บรกัษาเอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าว

ใหถ้กูตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบไดใ้นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าหา้ปีนบัแต่วนัทีมีการจดัทาํเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าว การเกบ็รกัษาเอกสารและ

หลกัฐานขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถึงการเก็บรกัษาดว้ยระบบคอมพิวเตอรห์รือระบบอนืใดทีสามารถเรียกดไูดโ้ดยไม่มีการเปลียนแปลงขอ้ความ

(1) การใหข้อ้มลูประกอบการขอมติทีประชมุผูถื้อหุน้

(2) งบการเงินและรายงานเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท หรือรายงานอนืใดทีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 

มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

(3) ความเห็นของบริษัทเมือมีผูท้าํคาํเสนอซอืหุน้ของบริษัทจากผูถื้อหุน้เป็นการทวัไป

(4) การใหข้อ้มลูหรือรายงานอนืใดเกียวกบักิจการทีบริษัทจดัทาํขนึเพือเผยแพรต่่อผูถื้อหุน้หรือประชาชนทวัไป ตามทีคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทนุกาํหนด

4. ดาํเนินการอนืๆ ตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนดต่อไป
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5. ตอ้งปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือสตัยส์จุริต รวมทงัตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของ

บริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชมุผูถื้อหุน้ และไม่กระทาํการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัประโยชนข์องบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั

6. ตอ้งปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรบัผิดชอบและความระมดัระวงัเยียงวิญ ชูนผูป้ระกอบธุรกิจเชน่นนัจะพึงกระทาํภายใตส้ถานการณอ์ย่างเดียวกนั โดย

(1) การตดัสินใจไดก้ระทาํไปดว้ยความเชือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นไปเพือประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นสาํคญั

(2) การตดัสินใจไดก้ระทาํบนพืนฐานขอ้มลูทีเชือโดยสจุริตว่าเพียงพอ และ

(3) การตดัสินใจไดก้ระทาํไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในเรืองทีตดัสินใจนนั

ทงันี ในกรณีทีเลขานกุารบริษัทพน้จากตาํแหน่งไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีได ้ ใหค้ณะกรรมการแต่งตงัเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที

เลขานกุารบริษัทคนเดิมพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีได้

ผู้รับผดิชอบสูงสุดในการสายงานบัญชีและการเงนิ

 นางสาวนารี วิชชนุากร ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบริหารการเงิน เป็นผูร้บัผิดชอบสงูในสายงานบญัชีและการเงิน ตงัแต่วนัที 3 ธนัวาคม 2557 เป็นตน้

มา ซงึบคุคลดงักล่าวเป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณท์างดา้นบญัชีและการเงินทีเป็นประโยชนใ์นการปฏิบติัหนา้ที 

        โดยในปี 2563 เขา้รบัการอบรมพฒันาความรูต้่อเนือง รวมจาํนวนทงัสิน 6 ชวัโมง

ผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี

 นายชวลิต แกว้มาลยั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการจดัทาํบญัชี ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2559 เป็น

ตน้มา ซงึบคุคลดงักล่าวเป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณท์างดา้นบญัชีทีเป็นประโยชนใ์นการปฏิบติัหนา้ที และเป็นผูท้าํบญัชีทีมี

คณุสมบติัและเงือนไขของการเป็นผูท้าํบญัชีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้

 ในปี 2563 ไดผ้่านการอบรมสมัมนาในหลกัสตูรทีจาํเป็นและเกียวขอ้งทีจะปฏิบติัหนา้ทีควบคมุดแูลการจดัทาํบญัชีไดเ้ป็นอย่างดี โดยไดเ้ขา้รบัการ

อบรมพฒันาความรูต้่อเนือง มีประวติัการอบรมจาํนวนทงัสิน 16 ชวัโมง

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

(1) ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงนิ

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2563 เมือวนัที 30 มิถนุายน 2563 มีมติอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบียประชมุต่อครงัและ

ค่าตอบแทนรายไตรมาสทกุไตรมาส ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ดงันี

1. ค่าเบียประชมุ

ตาํแหน่ง ค่าเบยีประชมุต่อครงั (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

ตาํแหน่ง
ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) 

ต่อท่านต่อไตรมาส

ประธานกรรมการ 30,000

กรรมการ 30,000

สาํหรบัปี 2563 มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทงัสิน 665,000.00 บาท (หกแสนหกหมืนหา้พนับาทถว้น) ซงึเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.-บาท

ตามทีไดร้บัอนมุติั ตามรายละเอียดดงันี

รายชือกรรมการ ตาํแหน่ง

ค่าตอบแทน รวมทงัปี 2563 (บาท)

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหา ฯ

คณะกรรมก

ารบริหาร

ความเสียง

ค่าตอบแ

ทนที

ไม่ใช่ตวั

เงิน

รวม (บาท)

เบยีประชมุ รายไตรมาส เบียประชมุ เบียประชมุ เบียประชมุ

1.  นายมนตรี

โสคติยานรุกัษ์

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา

ฯ

120,000 30,000 80,000 40,000 0 ไม่มี 270,000

2.  นายสทุธิธรรม

จิราธิวฒัน์

กรรมการอิสะ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาฯ

ประธานกรรมการบริหาร

ความเสียง

90,000 0.00 60,000 30,000 20,000 ไม่มี 200,000

3.  นางภลัยานี

ภาคอตั

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความ

เสียง

90,000 30,000 60,000 0 15,000 ไม่มี 195,000

4.  นางภทัรภร

วรรณภิญโญ

รองประธานกรรมการ

บริษัท

กรรมการสรรหาฯ

0 0 0 0 0 ไม่มี 0

5.  นายสมพงษ์

วรรณภิญโญ
กรรมการ 0 0 0 0 0 ไม่มี 0

6.  นายภษิูต

ไลท้อง

กรรมการ

กรรมการบริหารความ

เสียง

0 0 0 0 0 ไม่มี 0

7.  นายพิรฐั

เย็นสดุใจ

กรรมการ

กรรมการบริหารความ

เสียง

0 0 0 0 0 ไม่มี 0

8.  นายณฐกฤต

วรรณภิญโญ
กรรมการ 0 0 0 0 0 ไม่มี 0

รวมทงัสิน (บาท) 300,000 60,000 200,000 70,000 35,000 665,000
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ข. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

2561 2562 2563

จาํนวน

(คน)

จาํนวนเงิน

(บาท)

จาํนวน

(คน)

จาํนวนเงิน

(บาท)

จาํนวน

(คน)

จาํนวนเงิน

(บาท)

เงินเดือนและโบนสั 14 28,475,176 14 27,000,273 12 17,841,852

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลียงชีพ 11 11 1,724,364 10 591,375

อนืๆ 13 5,339,160 13 5,333,084 12 12,428,978

รวม 35,538,700 34,057,721 30,862,205

หมายเหตุ :

- บรษัิทจดัตงักองทนุสาํรองเลียงชีพ ตงัแต่เดือนมิถนุายน 2553

- อืนๆ หมายถงึ สวสัดิการอืนๆ อาทิ รถประจาํตาํแหน่ง ค่านาํมนั และค่ารกัษาพยาบาล เป็นตน้

- ผูบ้รหิารจากบรษัิท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายพิรฐั เย็นสดุใจ นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ และ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ไดด้าํรง

ตาํแหน่งและรบัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิารของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย

- ค่าตอบแทนผูบ้รหิารในส่วนของเงนิเดือน ไดบ้วกรวมค่าตอบแทนรายเดือนใหก้บันายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ในฐานะประธานทีปรกึษาของบรษัิท

- เนืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ทีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครงัที 4/2563 เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2563 มีมติ

เป็นเอกฉันทอ์นมุตัิใหง้ดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายไตรมาส ตงัแต่ไตรมาสที 2 ประจาํปี 2563 เป็นตน้ไปจนกว่าสถานการณจ์ะกลบัเป็นปกติ

       ค่าตอบแทนอนืทไีม่ใช่ตัวเงนิ / สิทธิประโยชนอ์นื

              -ไม่มี

           บุคคลากร

       ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯมีจาํนวนพนกังานทงัสิน 97 คน ซงึแบง่ตามสายงานหลกัไดด้งันี

สายงาน จาํนวนพนกังาน (คน)

กรรมการบริหาร / ประธานทีปรกึษา 7

สายงานบริหารการผลิต 50

สายงานสนนัสนนุ 40

รวม 97
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร

        บริษัทตระหนกัเสมอวา่พนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรทีทรงคณุค่าของบริษัท เป็นปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ของการบรรลเุปา้หมายขององคก์ร

บริษัทเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย หลกัจริยธรรม เพือสรา้งความยติุธรรม ความมนัคงและความสงบสขุของพนกังาน บริษัทจึงใหค้วามสาํคญัในเรอืง

การดแูลและการปฏิบติัทีเป็นธรรม ทงัในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตงัโยกยา้ย และสวสัดิการทีเหมาะสม ตลอดจนการพฒันบคุลากรอย่างต่อเนือง

เพือเพิมศกัยภาพของพนกังานในการทีจะดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษัท เพือใหเ้กิดการเติบโตของธุรกิจอย่าง

ยงัยืน มีศกัยภาพในการแขง่ขนัในระดบัสากล โดยบริษัทจดัใหมี้การฝึกอบรมและศึกษาดงูานในหลกัสตูรต่าง ๆ ทงัในและภายนอกองคก์ร รวมถึงใน

ต่างประเทศใหก้บัพนกังานเพือเพิมความรูค้วามสามารถและทกัษะในการทาํงานดา้นต่าง ๆ

การฝึกอบรมภายใน บริษัทจดัใหมี้การฝึกอบรมเริมตงัแต่การฝึกอบรมใหก้บัพนกังานใหม่ สรา้งความเขา้ใจเบืองตน้เกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัท

วฒันธรรรมองคก์ร และระบบการทาํงานรว่มกนัในส่วนต่าง ๆ ทีจะช่วยใหพ้นกังานใหม่ไดเ้รียนรูแ้ละสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ และเพือเพิมความรูค้วามสามารถและเป็นประโยชนต์่อการปฏิบติังาน บริษัทจดัใหมี้การฝึกอบรมภายในแก่พนกังานอย่างสมาํเสมอ

การฝึกอบรมภายนอก บริษัทสนบัสนนุใหพ้นกังานเขา้รบัการฝึกอบรมสมัมนาซงึจดัโดยสถาบนัจดัการฝึกอบรมภายนอก เพือเพิมพนูความรู้ หรือศึกษา

นวตักรรมใหม่ในดา้นต่าง ๆ ทีเปลียนแปลงไป สามารถนาํมาประยกุตใ์ชเ้พือปรบัปรุงพฒันาการดาํเนินงานขององคก์รใหส้ามารถแขง่ขนัได้ ในปี 2563  

บริษัทจดัใหมี้การฝึกอบรมจาํนวนทงัสิน 39 ชวัโมง

การศึกษาดูงาน บริษัทส่งเสริมการพฒันาบคุลากรทุกระดบัในองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและเพิมศกัยภาพในการผลกัดนัและเตรียมองคก์รสาํหรบัการ

แข่งขนั เพือการกา้วไปสู่การเป็นผูผ้ลิตคอนเทนทที์ไดร้บัความนิยมในระดบัประเทศและระดบัสากล จึงจดัใหมี้การศึกษาดงูานทงัในประเทศและ

ต่างประเทศ เพือเพิมทกัษะทีเกียวขอ้งกบังาน บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานไดไ้ปศึกษาดงูานดา้นอตุสาหกรรมบนัเทิงทีต่างประเทศ เพือสรา้งแรง

บนัดาลใจและเปิดโอกาสใหไ้ดแ้ลกเปลียนเรียนรู ้ เพือนาํมาพฒันาใหเ้กิดประโยชนก์บัองคก์รมากทีสดุ

การเปลียนแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสาํคัญในระยะ 3 ปีทผี่านมา

ไม่มี

ข้อพพิาทด้านแรงงานทสีาํคัญในระยะ 3 ปีทผี่านมา

ไม่มี
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นโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเกียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน ดงันี

1. ค่าตอบแทนทเีป็นเงนิเดอืนและโบนัส

          บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนกังาน โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบติังานของ

พนกังานแต่ละคน และสอดคลอ้งกบัค่าเฉลียของอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยค่าตอบแทนของพนกังานจะตอ้งเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และ

เติบโตของบริษัท ทงันีการจ่ายค่าตอบแทนของพนกังานจะเชือมโยงกบัการวดัผลการดาํเนินงานของพนกังานทกุระดบัในรูปของดชันีวดัผลการปฏิบติังาน

หรือ KPI ซงึการขนึเงินเดือนประจาํปีและการจ่ายโบนสัประจาํปีจะขนึอยู่กบัผลการดาํเนินงานตาม KPI ของพนกังาน ประกอบกบัการประเมินผลการ

ปฏิบติังานประจาํปีทีกาํหนดโดยสายงานทรพัยากรบคุคลและผลการประกอบกิจการของบริษัท

2. ค่าตอบแทนอนื

        ไดแ้ก่เงินกองทนุสาํรองเลียงชีพ เพือดแูลพนกังานในระยะยาว โดยมีอตัราส่วนเงินสะสมทีพนกังานสะสมเขา้

กองทนุ และเงินสมทบทีบริษัทสมทบเขา้กองทนุ ดว้ยอตัราทีเท่ากนั

3. สวัสดกิารพนักงาน

        นอกจากการจดัใหมี้สวสัดิการต่าง ๆ ใหก้บัพนกังานตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้ บริษัทไดมี้การปรบัปรุงสวสัดิการ

และสิทธิประโยชนต์่าง ๆ เพิมเติม อาทิ การประกนัชีวิต สขุภาพ และอบุติัเหตหุมู่ การตรวจสขุภาพประจาํปี สวสัดิการเงินช่วยเหลืออนื ๆ เช่น เงิน

ช่วยเหลือกรณีพนกังานสมรส กรณีพนกังานอปุสมบท กรณีพนกังานเสียชีวิต เป็นตน้ ทงันีเพือสรา้งขวญัและกาํลงัใจและเสริมสรา้งความมนัใจการ

ทาํงานรว่มกบับริษัท

       ซงึในปี 2563 ทีมีการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรน่า (COVID-19)  บริษัทฯใหค้วามสาํคญักบัการดแูลดา้นสขุอนามยัของพนกังานเป็น

อย่างยิง จึงไดจ้ดัใหมี้การทาํประกนัภยักลุ่มคุม้ครองการติดเชือไวรสั COVID-19 ใหแ้ก่พนกังานพรอ้มกาํหนดมาตรการต่าง ๆ เพือลดความเสียงในการติด

เชือของพนกังาน เช่น จดัใหมี้การตรวจวดัอณุหภมิูรา่งกายก่อนเขา้ปฏิบติังาน ใหส้วมใส่หนา้กากอนามยัหรืออปุกรณป์อ้งกนัต่าง ๆ ตลอดเวลาปฏิบติังาน 

กาํหนดใหห้น่วยงานปฏิบติังานจากทีบา้น (WORK FROM HOME) เพือลดความเสียงจากการเดินทาง เป็นตน้นอกจากนีในปี 2563 

กาํกับดูแลกิจการ

        คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณที์จะดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีทีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยส่งเสริมใหบ้ริษัทจด

ทะเบียนปฏิบติั เพือเสริมสรา้งใหมี้ระบบบริหารงานทีมีประสิทธิภาพ และเป็นพืนฐานใหบ้ริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยงัยืน โดยบริษัทมีแนวทางกาํกบัดแูล

กิจการ ดงันี

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ

        คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดและอนมุติันโยบายเกียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย

กาํหนดใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานขององคก์รทกุคนลงนามรบัทราบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจ

จรรยาบรรณสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ยึดถือเป็นแนวทางและปฏิบติัอย่างเคร่งครดั

        เพือส่งเสริมใหบ้ริษัทเป็นองคก์รทีมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ มีความโปรง่ใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมนัทีจะ

บริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ร ขอ้พึงปฏิบติัทีดีสาํหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบติัทีเกียวขอ้งของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ โดยมีความมุ่งมนัทีจะพฒันาเพือยกระดบัการกาํกบัดแูล

กิจการของบริษัทไปสู่แนวปฏิบติัอนัเป็นเลิศในระดบัสากล ซงึสรา้งความเชือมนัใหเ้กิดขนึแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้กียวขอ้งทกุฝ่าย และมุ่งมนัทีจะกาํกบั

ดแูลการบริหารงานเพือใหง้านมีประสิทธิภาพ

        จากความมุ่งมนัในการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีและหลกัจริยธรรมธุรกิจมาใชใ้นการบริหารและดาํเนินกิจการของบริษัทอย่าง

ต่อเนือง รวมถึงไดพ้ฒันาระดีบการกาํกบัดแูลกิจการใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบับริษัทฯมาโดยตลอดนนั ส่งผลใหใ้นปี 2563 บริษัทไดร้บัการ

ประเมินจากองคก์รต่าง ๆ ดงันี

• การประเมินการกาํกับดูแลกจิการของบริษัทจดทะเบยีนประจาํปี 2563

        บริษัทฯ ไดร้บัผลการประเมินการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลกัทรพัย์ (CORPORATE GOVERNANCE REPORT

OF THAI LISTED COMPANIES) ซงึประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยในระดบั “ดีมาก” (VERY GOOD) หรือสีดาว (ระดบั

คะแนนอยู่ในช่วง 80-89 คะแนน)

• การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563

        จากการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (ANNUAL GENERAL MEETING CHECKLIST) ซงึประเมินโดยสมาคม

ส่งเสริมผูล้งทนุไทย (THAI INVESTORS ASSOCIATION) บริษัทได ้รบัการประเมินในระดบั “ดี”
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โดยสาระสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี

• สิทธิของผูถื้อหุน้

• การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั

• บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

• การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส

• ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (RIGHTS OF SHAREHOLDERS)

        คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ซงึสิทธิของผูถื้อหุน้ดงักล่าวครอบคลมุสิทธิพืนฐานต่าง ๆ

อาทิ การซือขายหรือโอนหลกัทรพัยที์ถืออยู่ การมีส่วนแบง่ในกาํไรของกิจการ การไดร้บัข่าวสาร ขอ้มลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเขา้รว่มประชมุเพือ

ออกเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้เพือแต่งตงัหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตงัผูส้อบบญัชี และเรอืงทีมีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจดัสรรเงินปันผล การ

กาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณหส์นธิ และการลดทุนหรือเพิมทนุ เป็นตน้ ซงึนอกเหนือจากสิทธิพืนฐานดงักล่าวแลว้ บริษัทกาํหนดใหมี้

การดาํเนินการในเรืองต่าง ๆ เพือเป็นการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563

บริษัทไดด้าํเนินการ ดงันี

1) ก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น

              บริษัทฯเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุ รายชือบุคคลเพือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และเสนอคาํถามล่วงหนา้  เผยแพขอ้มลู

ประกอบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ ในเวบ็ไซตข์องบริษัท (WWW.TVTHUNDER.CO.TH) ก่อนจดัส่งเอกสาร โดยบริษัทจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผู้

ถือหุน้และเอกสารประกอบล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 21 วนั โดยระบวุนั เวลา สถานที วาระการประชมุ ตลอดจนเอกสารขอ้มลูประกอบการ

ประชมุอย่างครบถว้น รวมถึงแจง้กฎเกณฑต์่าง ๆ ทีใชใ้นการประชมุ และสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชมุและออกเสียงลงมติ รวมทงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้ซกัถามขอ้มลูทีไม่เขา้ใจไดโ้ดยสอบถามไดที้ส่วนนกัลงทนุสมัพนัธ ์(“IR”) ทีโทรศพัท ์0-2559-0022 หรือ E-MAIL: IR@TVTHUNDER.CO.TH

               ทงันีการประชมุผูส้ามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระการประชมุ และเสนอชือผูบ้คุคลทีมี

คณุสมบติัเหมาะสมเพือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ และบริษัทไดเ้ผยแพร่จดหมายผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยเ์พือใหผู้ถื้อหุน้

เสนอวาระการประชมุ และเสนอชือผูบ้คุคลทีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

และไดเ้ผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัไวบ้นเว็บไซดข์องบริษัท รวมทงัไดแ้จง้ผลการดาํเนินการดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นที

เรียบรอ้ยแลว้ 

                 การอาํนวยความสะดวก

การมอบฉันทะ บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรือบคุคลใด ๆ เขา้รว่มประชมุแทนได้ ในกรณีทีผูถื้อหุน้ไม่สามารถ

เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหนึงแบบใดทีบริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชุม คณะกรรมการบริษัทไดเ้สนอรายชือ

ของกรรมการอิสระ เพือเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้

สถานทปีระชุม และกาํหนดการประชมุ บริษัทฯกาํหนดสถานทีประชมุอยู่ในทาํเลทีดี การคมนาคมสะดวก จดัใหมี้รถรบั-ส่งผูถื้อหุน้ในวนัประชมุตาม

จดุนดัหมาย และกาํหนดการประชมุไม่ใหต้รงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ หรือวนัหยดุต่อเนืองทีติดต่อกนัตงัแต่ 3 วนัขนึไป และกาํหนดเวลาประชมุทีเหมาะสม

ไม่เชา้หรือเย็นเกินไป

2) วันประชุมผู้ถอืหุ้น

             ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการชดุย่อย ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร คณะผูบ้ริหารระดบัสงูไดเ้ขา้

รว่มประชมุ เพือใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามในเรอืงทีเกียวขอ้งได้

             บริษัทฯ กาํหนดใหมี้การดาํเนินการตามขนัตอนประชมุอย่างถูกตอ้งตามทีกฎหมายกาํหนด จดัใหมี้เจา้หนา้ทีคอยอาํนวยความสะดวก        ใน

การตรวจสอบเอกสารของผูเ้ขา้รว่มประชมุ จดัใหมี้การเปิดรบัลงทะเบียนก่อนเวลาประชมุอย่างนอ้ย 1 ชวัโมง 30 นาที โดยใชร้ะบบ BARCODE ในการ

ลงทะเบียนเพือความสะดวกรวดเรว็

              ประธานทีประชมุ ไดจ้ดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่าง

เต็มทีและเป็นอิสระโดยบริษัทฯ จะใหข้อ้มลูรายละเอยีดในเรอืงดงักล่าวอย่างเพียงพอแก่ผูถื้อหุน้ 

              ทงันีจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ทีมีการแพรร่ะบาดตงัแต่ตน้ปี 

2563 และมีการแพร่ระบาดอย่างรวมเร็ว วนัที 2 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัท จึงไดเ้รียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเร่งด่วนเพือพิจารณาถึง

ความเสียงทีอาจทาํใหเ้กิดการแพรร่ะบาดของ COVID-19 และเพือเป็นการปฏิบติัตามมาตรการของรฐับาล คณะกรรมการจึงไดมี้มติอนมุติัใหเ้ลือนการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563ออกไปโดยไม่มีกาํหนด โดยยกเลิกกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 และระเบียบวาระการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 รวมทงัใหย้กเลิกวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 (Record date) ในวนัที 9 

มีนาคม 2563 
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หมวดที 2 การปฏบัิตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS)

        บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุราย ทงัผูถื้อหุน้ทีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ทีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อ

หุน้รายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เพือเป็นการสรา้งความมนัใจใหก้บัผูถื้อหุน้ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทฯ จะดแูลใหก้ารใช้

เงินของผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบติัและปกปอ้งสิทธิขนัพืนฐานอย่างเท่าเทียมกนั ซงึในการ

จดัการประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอชือบุคคลเพือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้ในเวลาอนัควร รวมถึงเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ประชมุดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยการมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรือผูอื้นมาประชมุและออกเสียงลงมติแทน

ได้ ทงันี การดาํเนินการประชมุจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทและตามลาํดบัวาระการประชมุทีมี ซงึบริษัทจะจดัเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา

ในแต่ละวาระอย่างชดัเจนและเพียงพอ รวมทงัจะไม่เพิมวาระการประชมุหากไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยไมจ่าํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัทีผูถื้อหุน้

ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ

บริษัทฯไดก้าํหนดมาตรการป้องกนักรณีทีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งใชข้อ้มลูภายในเพือหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอื้นในทางมิ

ชอบ โดยกาํหนดแนวทางเป็นลายลกัษณอ์กัษร และไดแ้จง้แนวทางดงักล่าวใหท้กุคนในองคก์รถือปฏิบติั โดยนโยบายและวิธีการติดตามดแูลในการนาํ

ขอ้มลูภายในไปใชเ้พือประโยชนส์่วนตนนนั บริษัทฯไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯเป็นผูด้แูลและพิจารณาตดัสินความผิด ในกรณีทีมีกรรมการ

และ/หรือผูบ้ริหารมีการใชข้อ้มลูภายในเพือประโยชนส์่วนตวั และมอบหมายใหป้ระธานเจา้ทีบริหารเป็นผูพิ้จารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที

กาํหนดไว้

นอกจากนี บริษัทฯยงัไดก้าํหนดนโยบายเกียวกบัรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ โดยใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการถือครองหลกัทรพัย์

ของบริษัทฯสาํหรบัตนเอง คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต่์อสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัทีมีการเปลียนแปลง

หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ROLES OF STAKEHOLDERS)

        บริษัทฯใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม อาทิ ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้ หรือผูล้งทนุ เจา้หนี และชมุชนทีบริษัท

ตงัอยู่ เป็นตน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดร้บัการดแูลจากบริษัทตามสิทธิทีมีตามกฎหมายทีเกียวขอ้งบริษัทฯจะไม่กระทาํการใดๆ ทีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้

ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงทีมี บริษัทฯไดพิ้จารณาใหมี้กระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียตามบทบาทและ

หนา้ทีทีมีในการสรา้งเสริมผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ เพือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปดว้ยดี รวมถึงสรา้งความมนัคงอย่างยงัยืนใหก้บั

กิจการ และสรา้งผลประโยชนที์เป็นธรรมใหแ้ก่ทกุฝ่าย

        บริษัทฯไดพิ้จารณาใหมี้กระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดความรว่มมือระหวา่งบริษัทฯกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสรา้งความมงัคงั ความมนัคงทางการ

เงิน และความยงัยืนของกิจการ ดงันี

              • ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ โดยปฏิบติักบัพนกังานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนทีเหมาะสมกบัความรู้

ความสามารถของพนกังานแต่ละคน ควบคู่ไปกบัการมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพและความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนือง รวมถึงการใหค้วามสาํคญักบั

การดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัในการทาํงานและคุณภาพชีวิตของพนกังานเป็นสาํคญั 

• การซอืสินคา้และบริการจากคู่คา้จะเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้ โดยจะปฏิบติัตามสญัญาทีทาํรว่มกนัอย่างเครง่ครดั เพือสรา้ง

ความสมัพนัธที์จะก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นระยะยาวกบัทงัสองฝ่าย

• การปฏิบติัตามเงือนไขการกูยื้มตามขอ้ตกลงทีมี 

            หลงัจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดไดเ้ร่มคลีคลายดีขึนแลว้ ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 4/2563 เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2563 จึงมี

มติใหก้าํหนดวนัจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ขนึใหม่ในวนัองัคารที 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร ์สตูดิโอ (ทาวน ์อิน ทาวน)์  

เลขที 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ  แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  และกาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) ประจาํปี 2563 ในวนัที 5 มิถนุายน 2563

 

              ซึงในวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสียง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร กรรมการอิสระ และ

กรรมการชดุย่อย เขา้รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ยละ 100 และมีผูบ้ริหารเขา้รว่มประชมุพรอ้มกนัครบทกุคน

3) ภายหลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น

บริษัทฯ จดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพือแสดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ เพือใหผู้ถื้อหุน้สามารถ

ตรวจสอบได้
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• เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลกูคา้ มีความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ทงัดา้นคณุภาพสินคา้ และการใหบ้ริการทีดีและไดม้าตรฐาน การรกัษาความลบัของ

ลกูคา้ และการใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดราคาทีเป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใตน้โยบายการกาํหนดราคาทีมี

• การปฏิบติัตามกรอบกติกา การแข่งขนัทีดี รวมถึงหลีกเลียงวิธีการทีไม่สุจริต เพือทาํลายคู่แขง่ทางการคา้

• ใหค้วามสาํคญัและรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมใกลเ้คียงเกียวกบัสภาพแวดลอ้ม รวมถึงใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชนข์อง

ชมุชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม เพือชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขนึ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

• นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ

       คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเล็งเห็นถึงความสาํคญัเกียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ จึงไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัทีจะ

ปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ โดยมีแนวปฏิบติั ดงันี

1. สรา้งความตระหนกัใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ปฏิบติัตนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา

และลิขสิทธิ เช่น กฎหมายเกียวกบัเครอืงหมายการคา้ กฎหมายเกียวกบัสิทธิบตัร กฎหมายเกียวกบัลิขสิทธิ หรือกฎหมายอนืทีเกียวขอ้ง

2. หา้มมิใหพ้นกังานทกุคนกระทาํการใด ๆ ก็ตามอนัมีลกัษณะเป็นการล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิของบคุคลอนื

3. เคารพซึงสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอืน โดยบริษัทฯจะตอ้งกระทาํการขออนุญาตบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของในทรพัยสิ์นทางปัญญา

หรือลิขสิทธิเหล่านนัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายก่อนทีจะนาํมาใชง้าน

4. การนาํผลงานหรือขอ้มลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกทีไดร้บัมา หรือทีจะนาํมาใชภ้ายใน บริษัทฯ จะตอ้งตรวจสอบเพือใหม้นัใจว่าจะไม่

ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิของบคุคลอนื

5. พนกังานทีใชง้านเครืองคอมพิวเตอรข์องบริษัทจะตอ้งใชซ้อฟตแ์วรต์ามขอ้อนุญาตของเจา้ของลิขสิทธิและเฉพาะทีไดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้าน

จากบริษัทเท่านนั เพือป้องกนัปัญหาการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิของบคุคลอนื

6. การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรต์อ้งผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมทีมีลิขสิทธิถูกตอ้งโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบ

การกระทาํทีไม่ถูกตอ้งถือเป็นการกระทาํผิดทางวินยั

7. ผลงานและทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิทีเกิดจากการปฏิบติังานตามหนา้ทีทีไดร้บัมอบหมายจากบริษัท หรืองานทีใชส้าํหรบับริษัท

ผลงานและทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิเหล่านนัถือเป็นของบริษัท พนกังานจะตอ้งส่งมอบใหก้ับบริษัท ไม่ว่าขอ้มูล ผลงาน หรือ

ลิขสิทธิทีเก็บไวจ้ะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม

8. บริษัทฯส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมใหค้วามรูก้ับพนักงานในด้านกฎหมายเกียวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาํความผิดเกียวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และดา้นกฎหมายเกียวกบัทรพัยสิ์นทางปัญญา

ช่องทางในการตดิต่อ แจ้งหรอืร้องเรียนกรณีทถีูกละเมิดลิขสิทธิ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรียนอนื ๆ ทีมิใช่เรืองการต่อตา้นคอรร์ปัชนัผ่าน

ช่องทางการสือสารกบับริษัทได้ ดงันี

ช่องทาง ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศพัท์

คณะกรรมการบริษัท directors@tvthunder.co.th -

คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@tvthunder.co.th -

เลขานกุารบริษัท sectetary@tvthunder.co.th 0 2559 0022 ต่อ 155

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ ir@tvthunder.co.th 0 2559 0022 ต่อ 163

ช่องทางไปรษณีย์

บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขที 1213/309-10 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร

10310

เลขานกุารบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในการรบัเอกสารทีส่งถึงคณะกรรมการบริษัทและดาํเนินการส่งใหค้ณะกรรมการชดุย่อยหรือกรรมการทีเกียวขอ้ง และจะ

สรุปขอ้เสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ ทงัหมด เพือจะเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเวน้เป็นเอกสารทีส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ

ซงึจะถกูจดัส่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

• นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (WHISTLE BLOWING POLICY)

บริษัทจดัใหมี้ช่องทางการรบัเรืองรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสทงัจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการดาํเนินการจดัการขอ้รอ้งเรียนที

เหมาะสม อกีทงัยงัไดก้าํหนดมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบัของผูร้อ้งเรียน ดงันี
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1) การแจง้เบาะแส

บริษัทจดัใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนในกรณีทีสงสยัวา่จะมีการทาํผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมทีส่อถึงการทจุริต หรือทาํการ

กระทาํผิดดา้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผ่านช่องทางดงันี

จดหมายจดัส่งทางไปรษณีย ์ส่งถึง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน)

เลขที 1213/309-310 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา

แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

2) ดาํเนินการรบัเรอืงรอ้งเรียน

เมือบริษัทไดร้บัเบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนมาแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตงัคณะทาํงานใหด้าํเนินการรวบรวมขอ้มลู ประมวลผล

ตรวจสอบ และกาํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพือบรรเทาความเสียหายใหแ้กผู่ที้ไดร้บัผลกระทบ โดยคาํนึงถึงความเดือดรอ้นเสียหาย

โดยรวมทงัหมด หลงัจากนนัผูมี้หนา้ทีรบัผิดชอบเรืองดงักล่าวจะมีหนา้ทีติดตามผลการดาํเนินการ และรายงานผลใหผู้ร้บัแจง้เบาะแส/ขอ้

รอ้งเรียนทราบ รวมทงัรายงานผลการดาํเนินการดงักล่าวต่อประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทตามลาํดบัแลว้แต่กรณี

มาตรการคุ้มครอง

เพือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรียนหรือผูที้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชือ สกลุ ทีอยู่

ภาพหรือขอ้มลูอนืใดของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง รวมไปถึงกาํหนดมาตรการคุม้ครองใน

กรณีทีผูน้นัเห็นวา่ตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ทงันีผูไ้ดร้บัความเดือนรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทา

ความเสียหายดว้ยกระบวนการทีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม

หมวดที 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (DISCLOSURE AND TRANSPARENCY)

บริษัทใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลู โดยคณะกรรมการจะดแูลใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัทีเกียวขอ้งกบับรษิัท ทงัขอ้มลูดา้นการเงินและ

ขอ้มลูทีไม่ใช่ดา้นการเงินอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปรง่ใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ทีเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนัและ

น่าเชือถือ เป็นไปตามช่องทางทีกฎหมายกาํหนด ซงึขอ้มลูสาํคญัทีบริษัทจะเปิดเผย ไดแ้ก่ รายงานทางการเงินและขอ้มลูทีมิใช่ขอ้มลูทางการเงินต่าง ๆ ที

อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท ซงึเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

บริษัทจะดแูลใหค้ณุภาพของรายงานทางการเงินมีความถกูตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีรบัรองโดยทวัไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีทีเป็นอิสระซงึไดร้บัการรบัรองจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากนี บริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีเพือ

แสดงถึงความโปรง่ใสในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ เปิดเผยขอ้มลูการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จาํนวนครงัของการ

ประชมุและจาํนวนครงัทีกรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชมุในปีทีผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถึง

รูปแบบและลกัษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและผลการปฏิบติังานตามนโยบาย ทงันี ขอ้มลูต่าง ๆ ขา้งตน้ นอกจาก

จะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทจะ

เปิดเผยผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทดว้ย มีชอ่งทางดงันี

1. เปิดเผยขอ้มลูแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2)

คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้การจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) เปิดเผยขอ้มลูของ

บริษัททีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพือสะทอ้นใหเ้หน็ถึงขอ้มลูทีเป็น

ประโยชนต์่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เกียวกบัการดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงานในรอบปีทีผ่านมา

2. เปิดเผยขอ้มลูผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและผ่านทางเวบ็ไซดข์องบริษัท

(SET COMMUNITY PORTAL) ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และจดัใหมี้ชอ่งทางการสือสารและเผยแพรข่อ้มลู

ผ่านทางเวบ็ไซดข์องบริษัท ทีสามารถดาวโหลดจากหนา้เว็บไซดข์องบริษัท Website: www.tvthunder.co.th

3. หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์

บริษัทจดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (INVESTOR RELATION) เพือเป็นตวัแทนของบริษัทในการติดต่อสือสารประชาสมัพนัธข์อ้มลู

ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ทีเป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย์ และผูที้สนใจทวัไป ใหไ้ดร้บัขอ้มลูขา่วสารของ

บริษัทอย่างทนัเหตกุารณ์ ทงันีนกัลงทนุสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบริษัทไดท้าง

Email : ir@tvthunder.co.th โทรศพัท์ 0-2559-0022 ต่อ 163

4. สาํนกังานเลขานกุาร
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คณะกรรมการบริษัท กาํหนดใหมี้หน่วยงานสาํนกังานเลขานกุาร/เลขานุการบริษัท (COMPANY SECRETARY) 

เพือรบัผิดชอบดแูลการจดัประชมุระดบัสงูของบริษัท เช่น การประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยทีไดร้บัมอบหมาย การประชมุผูถื้อ

หุน้ เป็นตน้ ทาํหนา้ทีเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผูม้ีอาํนาจหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายรายงาน

สารสนเทศ ทงันีผูล้งทนุสามารถติดต่อสาํนกังานเลขานกุาร/เลขานกุารบริษัทของบริษัทไดท้าง EMAIL: SECRETARY@TVTHUNDER.CO.TH

หมวดที 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (BOARD RESPONSIBILITIES)

      คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒิุทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณที์หลากหลายซงึสามารถนาํประสบการณที์มีมา

พฒันาและกาํหนดแนวนโยบายทีจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ

เพือประโยชนส์งูสดุของกิจการและผูถื้อหุน้โดยรวม และมีหนา้ทีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายบริษัทฯ รวมถึงกาํกบัดแูล ติดตามและตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดาํเนินงานของกิจการเทียบกบัแผนงานทีวางไว้ ซงึบริษัทฯมีคณะกรรมการจาํนวน 8 ทา่น ประกอบดว้ย

กรรมการทีมาจากฝ่ายบริหารจาํนวน 4 ท่าน กรรมการบริษัททีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการทีมีคณุสมบติัเป็นอสิระจาํนวน 3 ท่าน ซงึเกิน

กว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทงัคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี บริษัทไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบซงึประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยไดก้าํหนดขอบเขตและอาํนาจในการดาํเนินการ

ของคณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ

        บริษัทฯ มีกระบวนการกาํหนดค่าตอบแทนทีชดัเจนและโปรง่ใส โดยนาํเสนอเพือขอความเห็นชอบจากทีประชมุ ผูถื้อหุน้ ซงึจะพิจารณาความ

เหมาะสมในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนา้ทีความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพือใหอ้ยู่ในระดบัทีสามารถจงูใจและ

รกัษากรรมการทีมีความรูค้วามสามารถใหป้ฏิบติัหนา้ทีกบับริษัทฯ ได้ รวมทงัอตัราค่าตอบแทนทีกาํหนดสามารถเทียบเคียงไดก้บัค่าตอบแทนกรรมการใน

อตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั

        กรรมการของบริษัททุกคนเขา้ใจถึงหนา้ทีความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพรอ้มทีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและ

ปรบัปรุงตวัเองใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความซือสตัยส์จุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยคาํนึงถึงประโยชนส์งูสุดของบริษัทและ

เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุคน นอกจากนี กรรมการบริษัททกุคนยงัอทิุศเวลาเพือปฏิบติัหนา้ทีตามความรบัผิดชอบอย่างเต็มทีและเพียงพอ รวมทงัถือปฏิบติั

ในการเขา้ประชมุคณะกรรมการ ยกเวน้กรณีทีมีเหตผุลจาํเป็น

        นอกจากนี คณะกรรมการของบริษัทยงัใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูทีเพียงพอต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุและผูที้เกียวขอ้งทกุฝ่าย ขอ้มลูที

เปิดเผยจะตอ้งมีความถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทวัถึง และทนัเวลา ซงึรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน ขอ้มลูอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง ตลอดจน

ขอ้มลูทีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยเผยแพรข่อ้มลูและข่าวสารต่าง ๆ เพือใหผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูที้

เกียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทนุ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทงัการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สือของตลาดหลกัทรพัยแ์ละสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมถึง

เวบ็ไซดข์องบริษัท
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• วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท

ชือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง ช่วงระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 19/07/2557  - ปัจจบุนั

นางภทัรภร วรรณภิญโญ รองประธานกรรมการ 30/11/2535  - ปัจจบุนั

นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ กรรมการ / ประธานทีปรกึษา 30/11/2535  - ปัจจบุนั

นายภษิูต ไลท้อง กรรมการ 27/03/2538  - ปัจจบุนั

นายพิรฐั เย็นสดุใจ กรรมการ 19/07/2557  - ปัจจบุนั

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการ 19/07/2557  - ปัจจบุนั

นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ 19/07/2557  - ปัจจบุนั

รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั กรรมการ / กรรมการอิสระ 19/07/2557  - ปัจจบุนั

• การประชุมคณะกรรมการ

       บริษัทไดก้าํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการอย่างสมาํเสมอและไม่นอ้ยกวา่ 4 ครงัต่อปี และมีการประชมุพิเศษเพิมเติมตามความเหมาะสม

โดยมีการกาํหนดวาระการประชมุชดัเจน และมีการส่งหนงัสือเชิญประชมุล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มลูอย่าง

เพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ และมีการจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษรทุกครงั เพือใหค้ณะกรรมการและผูเ้กียวขอ้งสามารถตรวจสอบได้

        ทงันีคณะกรรมการมีการกาํหนดตารางการประชมุไวล้่วงหนา้ตลอดทงัปี และแจง้ใหก้รรมการทราบตงัแต่ตน้ปี เพือวางแผนเขา้รว่มประชมุ

นอกจากนีคณะกรรมการบริษัทยงัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชมุระหว่างกนัเองไดต้ามความ

จาํเป็น เพืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกียวกบัการจดัการทีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้รว่มดว้ย โดยในปี 2563 คณะกรรมการไดมี้การประชมุ

รว่มกนัโดยไม่มีฝ่ายจดัการว่มดว้ยจาํนวน 1 ครงั

51



ทงันี มีสถิติการเขา้รว่มประชมุในปี 2563 มีรายละเอยีดดงันี

ชือ ตาํแหน่ง
กรรมการ

บรหิาร

กรรมการ

บรษัิท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการความ

เสียง

กรรมการสรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์
ประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ
6/6 4/4 2/2

นางภทัรภร วรรณภิญโญ รองประธานกรรมการ 12/12 6/6 2/2

นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
กรรมการ / ประธานที

ปรกึษา
6//6

นายภษิูต ไลท้อง กรรมการ 12/12 6/6 1/1

นายพิรฐั เย็นสดุใจ กรรมการ 12/12 6/6 1/1

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการ 11/12 6/6

นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์
กรรมการ / กรรมการ

อิสระ
6/6 4/4 1/1 2/2

รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั
กรรมการ / กรรมการ

อิสระ
6/6 4/4 1/1

หมายเหต ุ: ทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมือวนัที 30 มิถนุายน 2563 มีมติแต่งตงั  รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั และ นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน ์ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนงึ

ระดบัผลงาน คะแนนประเมิน (%)

ระดบั A - ดีเยียม 85 – 100 %

ระดบั B - ดี 70 – 84 %

ระดบั C - ปานกลาง 55 – 69 %

ระดบั D - ปรบัปรุง 0 – 54 %

การประเมินผลการปฏบัิตงิานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้การประเมินผลงานตนเอง (BOARD SELF-ASSESSMENT) แบบทงัคณะและรายบคุคล เป็นประจาํทกุปี เพือใหเ้ป็น

กรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหนา้ทีของคณะกรรมการบริษัท รวมทงัพิจารณาทบทวนขอ้คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของบริษัท และการปฏิบติัหนา้ทีของคณะกรรมการบริษัทในระหวา่งปีทีผ่านมา โดยส่งใหเ้ลขานกุารบริษัทสรุป และนาํเสนอผลการประเมินต่อทีประชมุ

คณะกรรมการบริษัท เพือสามารถนาํมาเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน

โดยเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง (BOARD SELF-ASSESSMENT) มีดงันี
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ทงันีผลการประเมินการปฏิบติังานตนเองโดยกรรมการประจาํปี 2563 มีดงันี

การประเมินกรรมการทงัคณะ การประเมินกรรมการรายบคุคล

หวัขอ้การประเมิน

1.โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 1.จรรยาบรรณและการปฏิบติัหนา้ทีกรรมการ

2.บทบาท หนา้ที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 2.การกาํหนดกลยทุธ์ การกาํกบัดูแล และติดตามการ

ดาํเนินงาน

3.การประชมุและการทาํหนา้ทีของกรรมการ 3.ความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

4.ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ

5.การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร

คะแนนเฉลยี 94.72 % 95.67 %

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าทบีริหาร

        คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร เป็นผูป้ระเมินการปฏิบติังานของผูด้าํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

ประจาํปี 2563 เพือใหใ้ชใ้นการพิจารณาผลตอบแทน โดยมอบหมายใหป้ระธานกรรมการเป็นผูแ้จง้ผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารรบัทราบเพือการปรบัปรุงพฒันาต่อไป

       โดยมีเกณฑก์ารประเมินผลคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็ม ในแต่ละขอ้ทงัหมด ดงันี

ระดับผลงาน คะแนนประเมิน (%)

ระดบั A - ดีเยียม 85 – 100 %

ระดบั B - ดี 70 – 84 %

ระดบั C - ปานกลาง 55 – 69 %

ระดบั D - ปรบัปรุง 0 – 54 %

        สาํหรบัปี 2563 สรุปการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ทีบริหารวา่มีผลการปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยียม” หรือคิด

เป็นคะแนนเฉลีย 95.34%

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

      1) การอบรมสาํหรับกรรมการและผู้บริหาร

        คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท

เพือใหมี้การปรบัปรุงและการปฏิบติังานอย่างต่อเนือง สนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รว่มกิจกรรม อบรม สมัมนา ทงัหลกัสตูรการอบรมภายในและภายนอก

บริษัท โดยคณะกรรมการทกุท่านตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม เพือใหเ้ขา้ใจการปฎิบติัหนา้ทีในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงูของ

บริษัทใหค้วามสาํคญัในการเขา้รว่มอบรมหรือสมัมนาในหลกัสตูรต่าง หรือพฒันาความรูค้วามสามารถ โดยกรรมการบริษัทไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรกบั

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ไดแ้ก่หลกัสตูร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หลกัสตูร DIRECTOR

ACCREDITATION PROGRAM (DAP) (ตามเอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกียวกบัผูบ้ริหาร)
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และในปี 2563 มีกรรมการและผูบ้ริหารเขา้อบรมหลกัสตูรต่าง ๆ ดงันี

ชือกรรมการ / ผูบ้รหิาร ตาํแหน่ง ชือหลกัสูตร

นางภทัรภร วรรณภิญโญ

รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

Strategic Board Master Class จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางสาวนารี วิชชนุากร

กรรมการบริหารความเสียง

ผูบ้ริหารการเงิน

ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

เทคนิคการเขียนจดุเด่นผลประกอบการรายเดือน

และรายไตรมาส

2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
        คณะกรรมการกาํหนดแนวปฏิบติัใหบ้ริษัทจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการทีไดร้บัการแต่งตงัใหม่ โดยบริษัทจดัเอกสารขอ้มลูสรุป เช่น ขอ้มลู

เกียวกบับริษัท คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี จรรยาบรรณของบริษัท อาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการ กาํหนดการ
ประชมุคณะกรรมการทงัปี เป็นตน้ หรือจดับรรยายสรุป (BRIEFING) เพือใหก้รรมการใหม่เขา้ใจธุรกิจ และการปฏิบติัหนา้ทีของกรรมการและ
คณะกรรมการ ซงึคณะกรรมการไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหาร เลขานกุารบริษัท และสาํนกัเลขานกุารบริษัทมีหนา้ทีในการปฐมนิเทศ
กรรมการทีไดร้บัการแต่งตงัใหม่ โดยจดัใหมี้การประชมุรว่มกนักบักรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร และ/หรือเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งเพือชีแจงและตอบขอ้ซกัถาม
โดยในปี 2562 ไม่มีการแต่งตงักรรมการใหม่แต่อย่างใด

แผนสืบทอดตาํแหน่ง
        คณะกรรมการไดก้าํหนดใหมี้การจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งงาน (SUCCESSION PLAN) สาํหรบัตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงูและตาํแหน่ง

ในสายงานหลกั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติงาน ศกัยภาพและความพรอ้มของแต่ละบคุคลเป็นหลกั ทงันีบริษัทไดจ้ดัใหมี้การเตรียมความพรอ้ม
สาํหรบับคุคลทีเป็น SUCCESSOR ในการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะทีจาํเป็นตามตาํแหน่งงาน เพือเตรียมความพรอ้มสาํหรบัการปฏิบติั
หนา้ทีในตาํแหน่งทีสงูขนึไปในอนาคต เพือสืบทอดงานในกรณีทีผูบ้ริหารระดงัสงูหรือผูบ้ริหารในตาํแหน่งสายงานหลกัทีอาจจะมีการเปลียนแปลง หรือ
หมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง หรือเกษียณอายุ

คณะกรรมการชุดย่อย
        คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ เพือช่วยพิจารณากลนักรองการดาํเนินงานทีสาํคญัอย่างรอบคอบและมี

ประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชดุย่อยจะมีการประชมุและรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการ
ชดุย่อยทงัหมด 3 คณะ ดงันี

1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย

ชือ-นามสกุล ตาํแหน่ง การเขา้รว่มประชมุ (ครงั)

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 4/4

2. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 4/4

3. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 4/4
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        คณะกรรมการตรวจสอบ จดัใหมี้การประชมุตามทีเห็นสมควร อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครงั ปีละ 4 ครงั โดยกาํหนดวาระการประชมุไวล้่วงหนา้

อย่างชดัเจน

        ในการปฏิบติัหนา้ที คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความ

รบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษัทต่อบคุคลภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบทงั 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอสิระทีคณุสมบติัตามขอ้ 16 ของ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที ทจ. 28/2551 โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ทงันี กรรมการตรวจสอบทีมีความรูแ้ละประสบการณ์

ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์ และ รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั

ทงันีในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชมุรวมทงัสิน 4 ครงั

• ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองกรรมการตรวจสอบ

        คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที และความรบัผิดชอบตามขอ้กาํหนด และหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ดงันี

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพือใหม้นัใจวา่ มีความถกูตอ้งและเชือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบั

ผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารทีรบัผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทงัรายไตรมาสและประจาํปี

2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (INTERNAL CONTROL) และการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT)  ใหมี้ความ

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอนืใดทีรบัผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจ

เสนอแนะใหมี้การสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเห็นวา่จาํเป็นและเป็นสิงสาํคญั พรอ้มทงันาํขอ้เสนอแนะเกียวกบัการปรบัปรุงแกไ้ข

ระบบการควบคมุภายในทีสาํคญัและจาํเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานรว่มกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และหน่วยงานตรวจสอบ

ระบบงานภายใน

3. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ นโยบาย กฎ ระเบียบ

ขอ้บงัคบั และกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตงับคุคลและเลิกจา้งบคุคลซงึมีความเป็นอสิระเพือทาํหนา้ทีเป็นผูส้อบบญัชี รวมถึงพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทงัเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุ

ดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานทียอมรบัโดยทวัไป

6. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนั หรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย์ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทในเรืองดงักล่าวใหมี้ความถกูตอ้งและครบถว้น ทงันีเพือใหม้นัใจวา่รายการดงักล่าว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท

7. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการบริหารความเสียงทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษัททราบอย่างนอ้ยปีละ 4 ครงั

9. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัท ซงึรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี

(ก) ความเห็นเกียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเชือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรือกฎหมายที

เกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี

(จ) ความเห็นเกียวกบัรายการทีเกียวโยงกนั หรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

(ฉ) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัร (CHARTER)

(ซ) รายการอนืทีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทวัไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีและความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท

10. รว่มใหค้วามเห็นในการพิจารณาแต่งตงั ถอดถอน ประเมินผลงานของเจา้หนา้ทีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

11. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ที ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญใหฝ่้ายจดัการผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัททีเกียวขอ้งมา

ใหค้วามเห็น เขา้รว่มประชมุหรือส่งเอกสารทีเห็นวา่เกียวขอ้งหรือจาํเป็น
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12. ใหมี้อาํนาจว่าจา้งทีปรกึษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหค้วามเห็นหรือใหค้าํปรกึษาในกรณีจาํเป็น

13. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพรอ้มทงัปัญหาอปุสรรคในการ

ปฏิบติังานทีอาจเป็นเหตใุหก้ารปฏิบติังานไม่บรรลวุตัถปุระสงคใ์นการจดัตงัคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษัททราบทกุปี

14. พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

15. ปฏิบติังานอนืตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการบริหารความเสยีง

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสียง มีจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย

ชือ-นามสกุล ตาํแหน่ง การเขา้ร่วมประชมุ (ครงั)

1. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง 1/1

2. รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั กรรมการบริหารความเสียง 1/1

3. นายภษิูต ไลท้อง กรรมการบริหารความเสียง 1/1

4. นางปิยพร ไลท้อง กรรมการบริหารความเสียง 1/1

5. นางสาวนารี วิชชนุากร กรรมการบริหารความเสียง 1/1

6. นายพิรฐั เย็นสดุใจ กรรมการบริหารความเสียง 1/1

ทงันีในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสียงจดัใหมี้การประชมุรวมทงัสิน 1 ครงั

• ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองคณะกรรมการบริหารความเสียง

1. กาํหนดนโยบายและโครงสรา้งการบริหารความเสียงเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามแนวทางการบริหาร

ความเสียงของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2. วางกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเสียง เพือใหส้ามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสียงแต่ละประเภทใหอ้ยู่ใน

ระดบัทียอมรบัได้ โดยใหห้น่วยงานต่างๆ มีส่วนรว่ม ในการบริหารและควบคมุความเสียง

3. ประเมินความเสียงในระดบัองคก์ร และกาํหนดวิธีการบริหารความเสียงนนัใหอ้ยู่ในระดบัทียอมรบัได้ รวมทงัควบคุมดูแลใหมี้การบริหาร

ความเสียงตามวิธีการทีกาํหนดไว้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสียงและปรบัปรุงใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ทีจะควบคมุความเสียง

5. มีอาํนาจในการเรียกบุคคลทีเกียวขอ้งมาชีแจงหรือแต่งตงัและกาํหนดบทบาททีใหผู้ป้ฏิบติังานทกุระดบัมีหนา้ทีบริหารความเสียงตามความ

เหมาะสม และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสียงเพือใหก้ารบริหารความเสียงบรรลวุตัถปุระสงค์

6. รายงานผลของการบริหารความเสียงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจาํทกุไตรมาส

7. จดัทาํคู่มือการบริหารความเสียง

8. ระบุความเสียงดา้นต่างๆ พรอ้มทงั วิเคราะห์ และประเมินความเสียงทีอาจเกิดขนึ รวมทงัแนวโนม้ซงึมีผลกระทบบริษัท

9. จดัทาํแผนงานเพือป้องกนั หรือลดความเสียง

10. ประเมินผล และจดัทาํรายงานการบริหารความเสียง

11. จดัวางระบบบริหารความเสียงแบบบรูณาการโดยเชือมโยงระบบสารสนเทศ

12. ปฏิบติังานอนื ๆ ตามทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
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3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย

ชือ-นามสกุล ตาํแหน่ง การเขา้ร่วมประชมุ (ครงั)

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

2. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

3. นางภทัรภร วรรณภิญโญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

ทงันีในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจดัใหมี้การประชมุรวมทงัสิน 2 ครงั

• ขอบเขตอาํนาจหน้าทขีองกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

• การสรรหา

1. กาํหนดวิธีการสรรหาบคุคลทีเหมาะสมเพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร โดยการกาํหนด

คณุสมบติั และความรูค้วามชาํนาญแต่ละดา้นทีตอ้งการใหมี้

2. สรรหากรรมการ เมือถึงวาระทีจะตอ้งเสนอชือกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิม

ใหด้าํรงตาํแหน่งต่อ หรือเปิดรบัการเสนอชือจากผูถื้อหุน้ หรือการใชบ้ริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบคุคลจากทาํเนียบ

กรรมการอาชีพ หรือการใหก้รรมการแต่ละคนเสนอชือบุคคลทีเหมาะสม เป็นตน้

3. พิจารณารายชือบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือมาและคดัเลือกบคุคลทีมีคณุสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบติัทีกาํหนดไว้

4. ตรวจสอบว่าบคุคลทีจะถกูเสนอชือนนัมีคณุสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

5. ดาํเนินการทาบทามบคุคลทีมีคณุสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบติัทีกาํหนดไว้ เพือใหม้นัใจวา่บคุคลดงักล่าวมีความยินดีทีจะมารบั

ตาํแหน่งกรรมการของบริษัท หากไดร้บัการแต่งตงัจากผูถื้อหุน้

6. เสนอชือใหค้ณะกรรมการเพือพิจารณาและบรรจชืุอในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ เพือใหที้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตงั

7. พิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงู ตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

• การพจิารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู เพือใหมี้ความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของ

เกณฑที์ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั เปรียบเทียบกบัขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอืนทีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัท และกาํหนด

หลกัเกณฑใ์หเ้หมาะสมเพือใหเ้กิดผลงานตามทีคาดหวงั ใหมี้ความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบคุคลทีช่วยใหง้านของบริษัทประสบ

ผลสาํเรจ็

2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจาํ ค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน และค่าเบียประชมุ โดย

คาํนึงถึงแนวปฏิบติัทีอตุสาหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู ่  ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรบัผิดชอบ ความรู ้

ความสามารถและประสบการณข์องกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูทีบริษัทตอ้งการ 

3. พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ทีบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผูบ้ริหารระดบัสงูตามทีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

4. กาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผูบ้ริหารระดบัสงู ตามหลกัเกณฑก์าร

จ่ายไดพิ้จารณาไว ้ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนมุติัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร กรรมการบริหารสายงาน 

และผูบ้ริหารระดบัสงู ส่วนของกรรมการ ใหค้ณะกรรมการบริษัทนาํเสนอใหที้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติั

5. พิจารณาความเหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบ ในกรณีทีมีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ใหก้รรมการและพนกังาน โดยยึดหลกัใหเ้กิด

ความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ และสรา้งแรงจงูใจใหก้รรมการและพนกังานปฏิบติัหนา้ทีเพือใหเ้กิดการสรา้งมลูค่าเพิมใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาว

และสามารถรกัษาบคุลากรทีมีคณุภาพไดอ้ย่างแทจ้ริง
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การสรรหาและแต่งตงักรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

        หลักเกณฑก์ารสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร

        คณะกรรมการบริษัทไดมี้การจดัตงัคณะกรรมการสรรหาเพือคดัเลือกบคุคลทีจะแต่งตงัเป็นกรรมการโดยเฉพาะ ทงันีเกณฑใ์นการคดัเลือก

คณะกรรมการพิจารณาสรรหาคดัเลือกจากบคุคลทีมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสยัทศัน์ ทีสามารถเอืออาํนวยต่อธุรกิจของบริษัท ซงึเป็น

บคุคลตามเกณฑค์ณุสมบติัมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยที์เกียวขอ้ง และเสนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุติัแต่งตงั โดยมีหลกัเกณฑใ์นการแต่งตงัดงันี

• องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการบริษัท

1. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กงึหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยู่ใน

ราชอาณาจกัร และตอ้งมีคณุสมบติัตามกฎหมายกาํหนด

2. ใหที้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี

2.1 ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าหนงึหุน้ต่อหนงึเสียง

2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตามจาํนวนทีถือครองทงัหมด เลือกตงับคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้

2.3. บคุคลซงึไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรอืจะพึง

เลือกตงัในครงันนั ในกรณีทีบคุคลซงึไดร้บัการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตงัในครงันนั ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาดเพิมขนึอีกหนึงเสียง

3. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยหนงึในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจะออก

แบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สดุกบัหนึงในสาม (1/3) ซงึกรรมการทีออกไปนนั ชอบทีจะไดร้บัการแต่งตงั

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดอี้ก หากทีประชมุไดเ้ลือกเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่อกีครงั กรรมการทีจะออกจากตาํแหนง่ในปีแรกและปีทีสอง

ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนัใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนทีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุนนัเป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหยื้นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัตงัแต่วนัทีใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลซงึมีคุณสมบติัและไมมี่

ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่

สองเดือน บคุคลซงึเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน มติของ

คณะกรรมการในการแต่งตงับคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนกรรมการที

ยงัเหลืออยู่

6. ทีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี (3/4)

ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากงึหนึงของจาํนวนหุน้ทีถือโดยผูถื้อหุน้ทีมาประชมุ

และมีสิทธิออกเสียง

7. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทหรือไม่ก็ได้

8. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนงึเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึงหรือ

หลายคนเป็นรองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหารก็ได้ รองประธานกรรมการมีหนา้ทีตามขอ้บงัคบัในกิจการซงึประธาน

กรรมการมอบหมาย
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• องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ

        คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะตอ้งเป็นกรรมการบริษัทซงึไดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยผูถื้อหุน้ของบริษัท

และมีคณุสมบติัตามทีกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยมีจาํนวนไม่

นอ้ยกว่า 3 คน ทงันี กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรูด้า้นการบญัชีและการเงิน

        กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในทีนีหมายถึง ชว่งเวลาระหว่างการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของปีทีไดร้บัการ

แต่งตงั และการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปีถดัไป และเมือครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผูถื้อหุน้ยงัไม่ไดมี้มติแต่งตงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบชดุใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมปฏิบติัหนา้ทีต่อไป จนกวา่คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผูถื้อหุน้จะไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบชดุใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมทีหมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบ

ทีสรรหามาไดจ้ะตอ้งเป็นกรรมการอิสระและมีคณุสมบติัเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี

คุณสมบัตคิณะกรรมการอสิระ

        บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซงึเท่ากบัขอ้กาํหนดขนัตาํของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรอืงการถือหุน้ในบริษัท การไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคมุของบริษัท รวมถึงไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ดงันี

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลของบคุคลทีอาจ

มีความขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ของผูที้เกียวขอ้งดว้ย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท

3. ไม่เป็นบคุคลทีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบุตร

รวมทงัคู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือบคุคลทีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ

ควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลของบคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะ

ทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอสิระ

หรือผูบ้ริหาร ของผูที้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซงึมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไดร้บัแต่งตงั

ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซงึรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรกึษากฎหมายหรือทีปรกึษาทางการเงิน ซงึไดร้บัค่าบริการเกิน

กว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ ทงันีในกรณีทีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ

เป็นนิติบคุคลใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซงึไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ

นนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซงึเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้

รายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไมเ่ป็นหุน้ส่วนทีมีนยัในหา้ง

หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทีรบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที

มีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอืน ซงึประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย

9. ไม่มีลกัษณะอนืใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษัท

คุณสมบัตคิณะกรรมการตรวจสอบ

       กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบติัเหมือนกนักบัคุณสมบติัของคณะกรรมการอสิระตามทีกล่าวขา้งตน้ และมีคณุสมบติัเพิมเติม ดงันี

- ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัท

ย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท
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- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะทีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทงันี ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหนึงคนทีมี

ความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้

- มีหนา้ทีในลกัษณะเดียวกบัทีกาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคณุสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

• องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสยีง

        คณะกรรมการบริหารความเสียง จะตอ้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ ซงึไดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย

มีจาํนวนตามทีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และโดยทีคณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตงักรรมการบริหารความเสียงคนหนึงเป็นประธาน

กรรมการบริหารความเสียง

• องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

         คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะตอ้งไดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 3 คน

และควรประกอบดว้ยกรรมการอสิระและกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารโดยสว่นใหญ่ ทงันีใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตงักรรมการอสิระทีเป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขนึเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการบริหาร

        คณะกรรมการบริหารจะตอ้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผูบ้ริหารของบริษัท ซงึไดร้บัการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจาํนวนตามที

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยทีคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตงักรรมการบริหารคนหนึงเป็นประธานกรรมการบริหาร ทงันี กรรมการบริหารมี

วาระการดาํรงตาํแหน่งตามวาระทีดาํรงตาํแหน่งในบริษัท ยกเวน้บุคคลทีคณะกรรมการบริษัทแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการบริหารซงึไมไ่ดด้าํรงตาํแหน่งใน

บริษัท ใหมี้วาระดาํรงตาํแหน่งตามทีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด

• องคป์ระกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าทบีริหาร

        ประธานเจา้หนา้ทีบริหารใหม้าจากการเสนอชือของคณะกรรมการบริหารโดยคดัเลือกจากบุคคลทีมีชือเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที

ทาํการคดัเลือกเพือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมติัแต่งตงับคุคลทีถกูเสนอชือเขา้มาดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

            คณะกรรมการบริษัทกาํหนดกลไกในการกาํกบัดแูลบริษัทย่อยเพือรกัษาผลประโยชนจ์ากเงินลงทนุของบริษัท โดยการส่งบคุคลเพือเป็นตวัแทน

ของบริษัทเขา้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคมุในบริษัทย่อย รวมถึงกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบเพือใชเ้ป็นแนวทางใน

การบริหารงานทีชดัเจน รวมถึงกาํหนดกลไกการกาํกบัดแูลผ่านการเปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงิน รวมถึงการทาํรายการระหวา่งกันกบับริษัทย่อย

ดงักล่าว โดยใชห้ลกัเกณฑที์เกียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการทาํรายการซงึเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

นอกจากนี ยงัมีการติดตามเพือประเมินและตรวจสอบอย่างรดักมุผ่านระบบควบคมุภายในทีเพียงพอและเหมาะสม เพือใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษัท

ย่อย เป็นไปเพือก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดแก่บริษัท

การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน

          คณะกรรมการบริษัทกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการนาํขอ้มลูภายในของบริษัททียงัไม่ไดเ้ปิดเผยไปใชเ้พือประโยชนข์องตนเองหรือผูอื้น ดงันี

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทตอ้งปฏิบติัดงันี

ก) ตอ้งรกัษาความลบั และ/หรือ ขอ้มลูภายในของบริษัท

ข) ตอ้งไม่นาํความลบัและ/หรือขอ้มลูภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพือประโยชนแ์ก่บคุคลอืนใดไม่ว่า

จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ค) ตอ้งไม่ทาํการซือขาย โอน หรือรบัโอน หลกัทรพัยข์องบริษัท โดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มลูภายในบริษัท และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรมอนืใด

โดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มลูภายในของบริษัทอนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัทไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม

        ทงันี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัท ซงึอยู่ในหน่วยงานทีไดร้บัทราบขอ้มลูภายในของบริษัท ควรหลีกเลียงหรืองดการซือ

ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยขอ้กาํหนดดงักล่าวใหร้วมความถึงคู่สมรสและบตุรทียงั

ไม่บรรลนิุติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร และลกูจา้งของบริษัทดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระทาํผิดรา้ยแรง
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2. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษัท ตอ้งรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยใ์นบริษัทของตนเอง

ตลอดจนคู่สมรส และบตุรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 ภายใน 3

วนัทาํการนบัจากวนัทีมีการเปลียนแปลง

3. ทางบริษัทไดป้ระกาศขอ้บงัคบัดงักล่าวใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งทราบโดยทวักนั

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

        1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)

        ในรอบปีบญัชี 2563 บริษัทฯ แต่งตงับริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจ่าย

ค่าตอบแทน ดงันี

รายการ จาํนวนเงิน

บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) 1,450,000

บริษัทย่อย 700,000

รวมทงัสิน 2,150,000

        2) ค่าบริการอนื (NON-AUDIT FEE)

         บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนเกียวกบังานบริการซงึไดแ้ก่ ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าโทรศพัท์ และค่าถ่ายเอกสาร ในรอบปีบญัชี 2563

เป็นจาํนวนเงิน 96,800 บาท ใหแ้ก่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั

นโยบายและภาพรวม

        บริษัทมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจโดยใหค้วามสาํคญักบัต่อการมีความรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดลอ้ม และกลุม่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

ตามหลกัการแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการทีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซงึกาํหนดหลกัการ 8 ขอ้ ไดแ้ก่ การประกอบ

ธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั การเคารพสิทธิมนษุยชน การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค การ

ดแูลรกัษาสิงแวดลอ้ม การรว่มพฒันาชมุชนหรือสงัคม และการมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซงึไดจ้ากการดาํเนินงานทีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม

สิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

        บริษัทกาํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจทีชดัเจนทีจะสรา้งสรรคสื์อบนัเทิงอนัเป็นประโยชนต์่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม โดยแนวทางดงักล่าวไดถ้กู

กาํหนดไวเ้ป็นหนงึในเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ซงึมุ่งหวงัทีจะทาํประโยชนแ์ละสรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคมผ่านรายการต่างๆ มาอย่าง

ต่อเนืองเป็นเวลานาน โดยกาํหนดนโยบายหลกัของบริษัทวา่เป็นบริษัททีสรา้งสือบนัเทิงทีเป็นประโยชนต์่อสงัคม ซงึสอดคลอ้งกบัการปรบัเปลียนสโลแกน

ของบริษัทเพือส่งเสริมภาพลกัษณที์ชดัเจนในเรอืงดงักล่าวจาก “TV THUNDER” เป็น “TV THUNDER GREEN ENTERTAINMENT”

        นอกจากนี เพือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไดมี้มติอนุมติัคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการทีดี

และจริยธรรมทางธุรกิจเพือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัใหก้บัทุกส่วนงานเพือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอย่างความโปรง่ใส รวมถึงมีการกาํหนดระเบียบการ

ปฏิบติังานในส่วนงานต่างๆ ทีชดัเจน และบงัคบัใชอ้ย่างเครง่ครดัเพือสรา้งความเท่าเทียมในการทาํงาน นอกจากนี ยงัมีการกาํกบัดแูล ติดตาม และ

ประเมินผลระบบการบริหารจดัการ เพือป้องกนัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการทจุริตคอรร์ปัชนั โดยผูส้อบบญัชีทีไดร้บัอนุญาตจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (สาํนกังาน กลต.) และผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายใน เพือใหม้นัใจไดว้่า บริษัทรบัรูสิ้ทธิ

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆทงัทีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมาย และทีบริษัทกาํหนดนโยบายขนึ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ เป็นตน้

• กลยุทธก์ารดาํเนินงานเพอืการพัฒนาอย่างยงัยนื

        บริษัทฯในฐานะ “คอนเทนต์ โพรไวเดอร”์ ทีมีบทบาทในการสนบัสนนุ ส่งเสริมสงัคมส่วนรวมผ่านกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมทีเกิดใน

กระบวนการดาํเนินงาน หรือ CSR – IN – PROCESS และการใหก้ารสนบัสนนุเพือสาธารณประโยชนข์องสงัคมโดยรวม หรือ CSR – AFTER –

PROCESS บริษัทฯกาํหนดกลยทุธเ์พือการพฒันาอย่างยงัยืนไวด้งันี

1. สรา้งสรรคร์ายการดี มีคณุค่าและสาระประโยชนต์่อสงัคม

2. รกัษาและพฒันามาตรฐานการผลิตและสรา้งสรรคผ์ลงานทีมีคณุภาพ ก่อประโยชนต์่อสงัคมไทย

3. ผลิตคอนเทนตใ์หค้รอบคลมุทกุสือ พรอ้มนาํคอนเทนตโ์ทรทศันต์่อยอดสู่แพลตฟอรม์ออนไลนที์หลากหลาย

4. ขยายกลุ่มผูช้มใหค้รอบคลมุทกุแพลตฟอรม์

5. ปลกูจิตสาํนึก สรา้งแรงบนัดาลใจทีดีใหก้บัผูช้ม เพือครองใจผูช้มทงัในประเทศและต่างประเทศ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
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• การสร้างสรรคร์ายการทมีีความรับผดิชอบต่อสังคม CSR – IN – PROCESS ผ่านรายการของบริษัท

ละครหลวงตามหาชน

         

 ละครซีรียส์นกุสนาน สอดแทรกสาระ และปลกูฝังแนวคิดการใชชี้วิต

คณุธรรม ขอ้คิดในการดาํรงชีวิต ผ่านหลกัธรรมคาํสอนของทางพระพทุธศาสนา

 ทีเกิดและใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนัของคนทกุเพศทกุวยัซงึเป็นหนึงละครซีรีย์

สรา้งสรรคส์งัคมของบริษัททีอยู่มายาวนานกว่า 9 ปี

  รายการเกมโชวร์ายการแรกของบริษัทฯทีสรา้งสรรคม์าเพือเปิดโอกาสใหก้บั

คนทกุเพศทกุวยัไดเ้ขา้มารว่มแข่งขนัเพือชิงรางวลั ซงึอยู่คู่กบับริษัทมากว่า 18 

ปี และไดป้รบัเปลียนรูปแบบรายการเพือใหเ้ขา้กบัยคุสมยั ปัจจบุนันาํเสนอใน

รูปแบบ “มาสเตอรคี์ย ์ เวทีแจง้เกิด” ทีเปิดโอกาสใหผู้ชื้นชอบและมี

ความสามารถดา้นการรอ้งเพลง ทกุเพศ ทกุวยั เขา้มาแข่งขนั พรอ้มโอกาสการ

เรียนรูแ้ละฝึกในเทคนิคการรอ้งจากนกัรอ้งมืออาชีพตวัจริงจากรายการ

 รายการเกมโชวลิ์ขสิทธิจากต่างประเทศ ซงึไดร้บัความนิยมจากผูช้มคนไทย

อย่างมาก เพราะรายการเปิดโอกาสใหก้บัผูร้ว่มรายการทกุคนมีสิทธิลุน้รบั

รางวลัไดด้ว้ยการทายราคาสินคา้ใหถ้กูตอ้ง ไม่ว่าจะมารว่มในรายการหรือนงัดู

ทีวีอยู่ทีบา้นก็มีสิทธิรบัรางวลัง่าย ๆ ไดเ้ลยทนัที

  รายการ THE PRICE IS RIGHT THAILAND “ราคาพารวย”

  รายการมาสเตอรคี์ย์
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การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน

        บริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั ได้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ และผู้

มีส่วนไดเ้สียรอง ไดแ้ก่ คู่แขง่ทางการคา้ ผูบ้ริโภค ชมุชน สิงแวดลอ้ม และหน่วยงานกาํกบัดูแล โดยบริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการตอบสนองต่อความตอ้งการ

หรือความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกิจ พรอ้มทงัคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งอกีดว้ย

• ผู้มีส่วนได้เสียทสีาํคัญของบริษัทฯ

• ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีสาํคญัของบริษัท ไดแ้ก่ ผูที้เกียวขอ้งกบักิจการในห่วงโซค่ณุค่า แบง่ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

1. ผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ เป็นตน้

2. ผูมี้ส่วนไดเ้สียรอง ไดแ้ก่ คู่แขง่ทางการคา้ ผูบ้ริโภค ชมุชน สิงแวดลอ้ม หน่วยงานกาํกบัดแูล เป็นตน้

 รายการลิขสิทธจ์ากต่างประเทศยอดนิยม ภายใตแ้นวคิดการเปิดโอกาสและ

มมุมองการเรียนรูท้ศันคติและการใชชี้วิตของหนุ่มสาวรุน่ใหม่ เป็นอีกหนึงสดุ

ยอดรายการเพือคนโสด ทีไดร้บัความนิยมจากคนไทย ซงึนอกจากจะสรา้ง

ความสนกุสนานใหก้บัผูช้มแลว้ ยงัสรา้งความประทบัใจแก่ผูที้ไดมี้โอกาส

มารว่มรายการอีกดว้ย

  รายการสารคดีท่องเทียวตามรอยความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศไทยและ

ญีปุ่ น โดยความรว่มมือกบัรฐับาลประเทศญีปุ่ น รายการนีไดร้บัแรงบนัดาลใจ

จากพระราชกรณียกิจเมือครงัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลย

เดช บรมนาถบพิตร รชักาลที 9 เสด็จเยือนประเทศญีปุ่ น เพือทอดพระเนตร

การดาํเนินการทางเกษตรกรมและอตุสาหกรรม และนาํกลบัมาพฒันา

ประเทศไทย เป็นหนึงรายการท่องเทียวทีสอดแทรกเกรด็ความรู ้ สาระบนัเทิง 

เกียวกบัสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ เพือรว่มเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี 

ความสมัพนัธท์างการทตูไทย-ญีปุ่ น

รายการอาทิตยอ์ทุยั เดอะเจอรนี์ย์

รายการ TAKE ME OUT THAILAND
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• ประเดน็ทสีาํคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

• ดา้นเศรษฐกิจ

1. การกาํกบัดแูลกิจการ

2. การบริหารจดัการความเสียง

3. การดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม

4. การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั

• ดา้นสงัคม

1. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภคและสงัคม

2. การพฒันาและดแูลบคุลากร

3. ความปลอดภยัในการทาํงาน

4. การพฒันานวตักรรม

• ดา้นสิงแวดลอ้ม

1. การจดัการทรพัยากรและพลงังาน

2. การกาํจดัของเสียและสิงปฏิกลู

3. การจดัการมลพิษดา้นเสียง

• กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
กิจกรรม / การดาํเนินงานของบริษัท

ในปี 2563
ความคาดหวงั

ผูถื้อหุน้ ● จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 1 ครงั

● จดัทาํรายงานประจาํปี

● รว่มกิจกรรม Opportunity Day ของ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย จาํนวน 1 ครงั

● เผยแพรข่า่วสารกิจกรรมทางธุรกิจทีสาํคญั

● เปิดช่องทางการรบัเรืองรอ้งเรียน

● ผลตอบแทน / ผลประกอบการทีดี

● การบริหารงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล

พนกังาน ● ส่งพนกังานไปอบรมสมัมนาทงัภายในและภายนอก
บริษัท

● ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบอืงตน้

● จดัใหมี้การสือสารภายในองคก์ร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที
หลากหลาย เช่น email , Line เป็นตน้

● จดักิจกรรมสนัทนาการ เช่น รดนาํดาํหวั ทาํบุญเลียงพระ
เลียงสงัสรรคว์นัขนึปีใหม่

● จดัทาํประกนัภยักลุ่ม COVID ใหก้บัพนกังาน

● ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์

● ความมนัคงและกา้วหนา้

● การพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ

● ความปลอดภยัในการทาํงาน

ลกูคา้ / คู่คา้ / ผูบ้ริโภค ● การประชมุกบัลกูคา้ / คู่คา้

● การสาํรวจความพึงพอใจ

● การรบัเรืองรอ้งเรียนผ่านช่องทางรบัเรอืงรอ้งเรียน

● การจดัซอื จดัจา้งทีเป็นธรรม

● การปฏิบติัตามขอ้ตกลง สญัญา เงือนไขทางการคา้

● รว่มกิจกรรมเพือสงัคมทีลกูคา้เป็นผูจ้ดัขนึ

● ผลิตภณัฑแ์ละบริการทีดีมีคณุภาพ

● การส่งมอบสินคา้และบริการภายในกาํหนดเวลา

● ปฏิบติัตามกรอบการคา้ทีสจุริต โปรง่ใส ตามเงือนไขและ
สญัญาทีกาํหนด

● การรบัชมรายการทางโทรทศัน์ และสือบนัเทิงทีใหท้งั
สาระ ประโยชน์ และความบนัเทิง
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ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
กิจกรรม / การดาํเนินงานของบริษัท

ในปี 2563
ความคาดหวงั

คู่แข่งทางการคา้ ● การเผยแพรข่่าวสารทางเว็บไซดข์องบริษัท

● พบปะสงัสรรคใ์นโอกาสต่าง ๆ 

● การไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา

● แข่งขนัภายใตก้รอบ กติกาของการแขง่ขนัเสรี และเป็น
ธรรม

ชมุชนสิงแวดลอ้ม ● การรบัเรืองรอ้งเรียน

● จดักิจกรรมโดยใหช้มุชนโดยรอบเขา้มามีส่วนรว่ม

● การดแูลสิงแวดลอ้มโดยรอบพืนที

● การไม่เกิดผลกระทบกบัชมุชน สิงแวดลอ้มจากการ
ดาํเนินงาน

● มีความรบัผิดชอบต่อและสงัคมส่วนรวม

● การอนรุกัษสิงแวดลอ้ม และพลงังาน

หน่วยงานกาํกบัดแูล ● ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวขอ้ง

● ใหค้วามอนุเคราะหจ์ดัส่งศิลปินในสงักดั เขา้รว่มกิจกรรม
ประชาสมัพนัธง์านต่างๆ ของภาครฐั

● การเปิดเผยขอ้มลูตามทีกฎหมายกาํหนด อย่างถกูตอ้ง 
เพียงพอ

● การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวขอ้ง

● การสนบัสนนุการดาํเนินการของหน่วยงานในภาครฐั

● ขอ้มลูทีเผยแพร ่มีความถกูตอ้ง เพียงพอ
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• แนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมของบริษัทฯทจีัดทาํตามหลักการของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“หลักการ 8 ข้อ”) มี

รายละเอยีด ดังนี

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม

        บริษัทประกอบกิจการสรา้งสรรคสื์อบนัเทิงอนัไดแ้ก่ รายการโทรทศัน์ ละคร และโฆษณา ซงึในการดาํเนินธุรกิจ บริษัทไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความ

โปรง่ใสในการประกอบกิจการ สามารถตรวจสอบได้ มีการจดัเตรียมการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารของบริษัทเพือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียและผูม้ีส่วนเกียวขอ้งอืนๆ

ไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างทวัถึง รวมถึงไม่มีนโยบายทีกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นพนกังานของบริษัทแสวงหา

ผลประโยชนส์่วนตน โดยไดห้า้มไม่กรรมการประกอบธุรกิจทีแข่งขนักบับริษัท ซงึอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัท โดย

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดนโยบายเกียวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ดงันี

1. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทแสวงหาผลประโยชนส์่วนตน

2. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ประกอบธุรกิจทีแข่งขนักบับริษัท

3. หลีกเลียงการทาํรายการทีเกียวโยงกบัตนเองทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัท

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานทีมีส่วนไดเ้สียในรายการนนัจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนมุติั

5. กรณีทีเขา้ข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหมี้การปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเกียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอย่างเครง่ครดั

2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน

        บริษัทฯ ไดด้าํเนินการตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี เพือใหม้นัใจว่าบริษัทมีนโยบายการกาํหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏิบติั และ

ขอ้กาํหนดในการดาํเนินการทีเหมาะสม บริษัทมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมนัในการต่อตา้นการทุจริต เพือป้องกนัการคอรร์ปัชนัในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัท ถึงแมว้า่จะยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมใน “แนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” บริษัทก็มีแนวทางการปฏิบติัเกียวกบัการต่อตา้นการ

คอรร์ปัชนัเพือเป็นแนวทางการปฏิบติัทีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องคก์รแห่งความยงัยืน

        บริษัทฯมีความตระหนกัและใหค้วามสาํคญัเรืองการทจุริตคอรร์ปัชนั จงึไดด้าํเนินการรณรงคก์ารต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัรว่มกบัหน่วยงาน

ภาครฐั สนบัสนนุและส่งเสริมส่งเสริมในการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตดว้ยการสรา้งสรรคผ์ลงานดา้นละครทีมีเนือหาในการปลกูฝังและส่งเสรมิ

คณุธรรมตลอดจนปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตอย่างต่อเนืองเสมอมา ทาํใหบ้ริษัทฯไดร้บัรางวลัโล่หเ์กียรติยศ “ช่อสะอาด” ประเภทผูผ้ลิตรายการ

โทรทศัน ์จากสาํนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างต่อเนืองทกุปี

• นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรป์รัปชัน

               บริษัทไดมี้การกาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัอย่างเป็นทางการ ซงึไดผ้่านการทบทวนและอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

ดงันี

               บริษัทหา้มคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคนทกุระดบั เขา้ไปเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรป์รปัชนัในทกุรูปแบบ และไม่กระทาํการ  ใด 

ๆ ทีแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นการติดสินบนและรบัสินบนแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรอืงทีตนทาํหนา้ทีรบัผิดชอบ ทงัโดยทางตรงและทางออ้ม เพือใหไ้ดม้าซงึ

ผลประโยชนใ์นทางมิชอบ และจะตอ้งปฏิบติันโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรป์รปัชนัอย่างเครง่ครดัตามกฎระเบียบและกฎหมายทีบรษิัทดาํเนินธุรกิจ

ดว้ย
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• แนวปฏิบัตเิกยีวกบัการกาํกับดูแลและควบคุมดูแลเพอืป้องกันและตดิตามความเสยีงจากการทุจริตคอรป์รัปชัน

        ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสียงไดป้ระเมินความเสียงการทจุริตทีอาจเกิดขนึ โดยกาํหนดแนวปฏิบติัเกียวกบัการกาํกบัดแูลและ

ควบคมุดแูลเพือป้องกนัและติดตามความเสียงจากการทจุริตและคอรป์รปัชนั ดงันี

1. จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคมุภายใน และการบริหารความเสียงทีครอบคลมุระบบงานสาํคญัต่าง ๆ เช่น ระบบการ

ขายและการตลาด การจดัซอืจดัจา้ง การจดัทาํสญัญา ระบบการจดัทาํและควบคมุงบประมาณ ระบบการบนัทึกบญัชี การชาํระเงิน เป็น

ตน้ ทงันีเพือป้องกนัและติดตามความเสียงจากการทจุริตและคอรป์รปัชนั รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะเกียวกบัแนวทางในการแกไ้ขทีเหมาะสม

2. จดัใหมี้ช่องทางการรบัแจง้ขอ้มลู เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียนการฝ่าฝืน การกระทาํผิดกฏหมายหรือจิรยธรรมทางธุรกิจของบริษัท หรือ

แนวทางปฏิบติัในการปอ้งกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการคอรป์รปัชนัหรือขอ้สงสยัในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคมุภายใน โดย

มีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูหรือเบาะแส และจะเก็บรกัษาขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูเป็นความลบั รวมทงัมีมาตรการในการตรวจสอบ

และกาํหนดบทลงโทษทางวินยัของบริษัท และ/หรือกฎหมายทีเกียวขอ้ง กรณีทีสามารถติดต่อผูใ้หเ้บาะแสหรือผูร้อ้งเรียนได ้บริษัทจะแจง้

ผลการดาํเนินการใหร้บัทราบ

3. หวัหนา้สายงานทีเกียวขอ้งรบัผิดชอบในการติดตามการปฏิบติังาน การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (ถา้มี) และรายงานใหผู้มี้อาํนาจทราบ

ตามลาํดบั

 แนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏบิัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรป์รัปชัน
บริษัทกาํหนดใหมี้แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัในการป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการคอรป์รปัชนั 

ดงันี

1. จดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ทีใหค้าํปรึกษา ตรวจสอบ ประเมินและติดตามผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสียง 

การกาํกบัดแูลกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมเพียงพอ

2. กาํหนดใหฝ่้ายบริหารความเสียงทบทวนแผนบริหารความเสียง ติดตามและประเมินความเสียงจากการทุจริตคอรร์ปัชนัอย่างต่อเนืองและสมาํเสมอ 

เพือใหก้ารนาํมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรป์รปัชนัไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล โดยนาํเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสียง 

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาํดบั

3. หากการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่า ขอ้มลูจากการตรวจสอบหรือขอ้รอ้งเรียน มีหลกัฐานทีมีเหตุอนัควรใหเ้ชือว่ามีรายการ หรือการกระทาํซงึอาจจะ

มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทาํผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท 

หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกียวขอ้งกับการคอรป์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพือดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

• การอบรมและการสอืสาร

        บริษัทไดสื้อสารนโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรป์รปัชนั รวมถึงนโยบายทีเกียวขอ้ง เชน่ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการรบัและใหข้องขวญั

โดยจดัใหมี้การสือสารนโยบาย แนวปฏิบติั มาตรการ และบทลงโทษใหแ้ก่ผูบ้ริหาร พนกังาน ผ่านการปฐมนิเทศ การอบรม บอรด์ข่าวสารและเว็บไซดข์อง

บริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

        คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัในการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนษุยชนซงึเป็นสิทธิขนัพืนฐานของมนุษยแ์ละเป็นศีลธรรมสากล

สาํหรบัโลก ซงึคนทกุคนย่อมมีสิทธิทีเท่าเทียมกนั และเป็นสิทธิทีมิอาจล่วงละเมิดได้ ถึงแมจ้ะต่างดว้ย เชือชาติ ศาสนา สีผิว ฐานะ หรือเพศ เป็นตน้ ซงึ

บริษัทใหค้วามสาํคญักบัการเคารพในสิทธิมนษุยชนของกรรมการและพนกังานทกุคนในองคก์ร ดงักาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัไวใ้นจริยธรรมว่า

ดว้ยการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน อาทิ

บริษัทไม่ขดัขวางการแสดงออกทางการเมือง และการใชสิ้ทธิทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายของพนกังานทุกคนทุกระดบั

ในคณะผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทมีทงัเพศหญิงและชาย ทงัศาสนาพทุธ คริสต์ และอิสลาม ซงึสามารถทาํงานรว่มกนัโดยสมานฉนัท์ ไม่มีการ

แบง่แยก ทกุคนมีโอกาสทีจะไดเ้ลือนตาํแหน่งโดยพิจารณาจากผลงานเป็นสาํคญั

เมือมีการเลียงรบัรองพนกังานและผูถื้อหุน้ในโอกาสต่าง ๆ บริษัทจะใหค้วามสาํคญัในการเลือกอาหารสาํหรบัทุกศาสนา หรือผูที้รบัประทานมงัสวิรติัทกุ

ครงั
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4. การปฏบิัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

        คณะกรรมการบริษัทตระหนกัในคณุค่าของพนกังานทกุคน ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อพนกังาน โดยพนกังานในบริษัททุกคน

และทกุตาํแหน่งตอ้งไดร้บัการปฎิบติัอย่างเท่าเทียม ใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานอย่างเหมาะเป็นธรรม ดแูลใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีดี 

        โดยในปี 2563 บริษัทไดมี้การจดักิจกรรมในการส่งเสริมและพฒันาบคุลากร ไดแ้ก่

1) การตรวจสขุภาพประจาํปี โดยจดัโปรแกรมการตรวจใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัอายขุองพนกังานแต่ละคน และเจรจาต่อรองกบั

โรงพยาบาลใหพ้นกังานสามารถเพิมรายการตรวจสขุภาพไดใ้นราคาพิเศษ พรอ้มทงัอาํนวยความสะดวกใหโ้รงพยาบาลมาใหบ้ริการตรวจ

สขุภาพ ทีสาํนกังานของบริษัท

2) จดัใหมี้สวสัดิการ การประกนั ชีวิต สุขภาพ และอบุติัเหตกุลุ่ม ใหก้บัพนกังานประจาํ

3) การจดัสวสัดิการเงินช่วยเหลือและอืน ๆ ใหก้บัพนกังานประจาํ อาทิ เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส งานอปุสมบท งานศพ เป็นตน้

4) การส่งพนกังานเขา้รบัการฝึกอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ ทีเป็นประโยชนต์่อการพฒันาพนกังานทงัในทกัษะดา้นการบริหารจดัการ ทกัษะดา้น

วิชาชีพ และการทาํงานเป็นทีม

5) การจดักิจกรรมต่าง ๆ และเชิญชวนใหพ้นกังานไดมี้ส่วนรว่มในกิจกรรมทีหลากหลาย อาทิ กิจกรรมส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ

สิงแวดลอ้ม ภายใตโ้ครงการ ”ทีวีธนัเดอร ์ องคก์รสีเขียว”  กิจกรรมวนัแม่ “กราบทีตกัดว้ยรกัของแม่” กิจกรรมร่วมทาํบุญกบัวดัพระบาท

นาํพ ุกิจกรรมรดนาํอวยพรวนัสงกรานต ์กิจกรรมทาํบุญบริษัท เป็นตน้

        บริษัทยงัตระหนกัถึงความสาํคญัต่อความปลอดภยัในชีวิต สขุภาพอนามยัในการทาํงานของพนกังานตลอดจนบคุคลทีเกียวขอ้ง บริษัทจดัใหมี้

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน(คปอ) เป็นผูด้าํเนินการควบคุม ติดตามสถานการณด์า้นความปลอดภยัอา

ชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของบริษัท ดาํเนินการจดัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหก้บั

พนกังาน เพือใหท้ราบกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั 

ในปี 2563 บริษัทมีการดาํเนินการเกียวกบังานดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยัดงันี    

        1) กิจกรรมส่งเสริมการออกกาํลงักายเพือสขุภาพ โดยใหพ้นกังานใชสิ้ทธิออกกาํลงักายที The Fitness โดยไม่มีค่าใชจ่้าย

        2) สนบัสนนุใหพ้นกังานฉีดวคัซีนปอ้งกนัไขห้วดัใหญ่ 4 สายพนัธุ์

        3) จดัส่งพนกังานเขา้อบรมเจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน โดยในปี 2563 ไม่พบการบาดเจบ็ หรือการเจ็บป่วยใด ๆ จากการทาํงาน

        4) จดัอบรมเรืองการดับเพลิงขนัตน้ การซอ้มอพยพหนีไฟ และการช่วยเหลือผูติ้ดอยู่ในอาคารเบืองตน้ ใหแ้ก่พนกังานเป็นประจาํทุกปี ทีอาคาร

สาํนกังานใหญ่ และที ทีวีที กรีนปารค์สตดิูโอ

        5) จดัทาํประกนัภยักลุ่ม COVID ใหก้บัพนกังาน 

               นอกจากนีบริษัทไดจ้ดัใหมี้กระบวนการในการจดัการกบัเรืองทีพนกังานรอ้งเรียน โดยมีการแต่งตงัคณะกรรมการรบัเรืองรอ้งทกุขจ์ากพนกังาน

ซงึไดมี้การกาํหนดขนัตอนและกระบวนการในการพิจารณารบัเรอืงรอ้งทุกขด์งักล่าวอย่างเป็นธรรม เพือใหพ้นกังานทกุคนสามารถหารือ ใหค้าํแนะนาํ

หรือขอคาํปรกึษาจากคณะกรรมการผูเ้ป็นธรรม

• การดาํเนินการเมือได้รับข้อร้องเรียน

1. รวบรวมขอ้เท็จจริง คณะกรรมการรบัเรืองรอ้งทกุขจ์ากพนกังานจะดาํเนินการรวบรวมเรืองรอ้งเรียน

2. การประมวลผล และกลนักรองขอ้มลู คณะกรรมการรบ้เรืองรอ้งทกุขจ์ะดาํเนินการประมวลผล และกลนักรองขอ้มลู เพือพิจารณาขนัตอน

และเสนอวิธีการจดัการทีเหมาะสมในแต่ละเรอืง

3. มาตรการดาํเนินการ คณะกรรมการรบ้เรืองรอ้งทกุขน์าํเสนอมาตรการดาํเนินการระงบัการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ นโยบาย

ต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาตามลาํดบัแลว้แต่กรณี เพือบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูที้ไดร้บั

ผลกระทบ โดยคาํนึงถึงความเดือดรอ้นเสียหายโดยรวมทงัหมด

4. การรายงานผล คณะกรรมการรบ้เรอืงรอ้งทกุข์ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพือทราบและรายงานผลใหพ้นกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียซงึเป็นผูร้อ้งเรียนทราบ หากผูร้อ้งเรียนเปิดเผย

ตนเอง

• มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ทใีห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

1. ผูร้อ้งเรียนหรือผูที้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถเลือกทีจะไม่เปิดเผบตนเองไดห้ากเห็นวา่การเปิดเผยนนั จะทาํให้

เกิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใด ๆ

2. กรณีเปิดเผยตนเอง บริษัทจะรายงานความคืบหนา้ชีแจงขอ้เท็จจริง

3. ผูร้อ้งเรียนหรือผูที้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชือ สกลุ ทีอยู่ ภาพ หรือขอ้มลูอืนใดทีสามารถระบตุวัผู้

แจง้ได้

4. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนตอ้งเก็บขอ้มลูทีเกียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าทีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผู้

รอ้งเรียนหรือผูที้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงแหล่งทีมาของขอ้มลู หรือบุคคลทีเกียวขอ้ง ทงันีหากเห็นวา่เป็นสิงทีมีแนวโนม้

ทีจะเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย หรือความไม่ปลอดภยั ใหก้าํหนดมาตรการคุม้ครองทีเหมาะสม

5. ผูที้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการทีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม
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5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค

        บริษัทมีการสรา้งสรรคผ์ลงานละครเพือส่งเสรมิและสรา้งคุณประโยชนแ์กส่งัคม อย่างเช่นละครเรอืง “หลวงตามหาชน” ทีไดม้ีการสอดแทรก

ขอ้คิด และคติสอนใจในทุกๆตอนทีออกอากาศ เพือใหส้งัคมไดร้บัคณุประโยชนส์งูสดุจากการรบัชมรายการ นอกจากนนั โดยพืนฐานของธุรกิจผลิต

รายการโทรทศันน์นั ในแต่ละตอนทีจะมีการถ่ายทอดออกอากาศนนั ตอ้งผ่านกระบวนการคดักรองเนือหาทีไม่เหมาะสมออกก่อนทีจะถูกเผยแพร่

ออกอากาศสู่สาธารณชนโดยทีมงานฝายผลิตจะเป็นหน่วยงานทีรบัผิดชอบโดยตรงก่อนส่งเทปรายการไปยงัหน่วยงานทีกาํกบัและดแูลเนือหาของ

สถานีโทรทศัน ์ โดยหลงัจากเนือหารายการไดผ้่านการตรวจสอบจากฝ่ายกาํกบัและดแูลเนือหารายการจึงจะสามารถออกอากาศได้

6. การดูแลและรักษาสงิแวดล้อม

        คณะกรรมการบริษัท ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัดา้นสิงแวดลอ้ม ซงึส่วนใหญ่เกิดจากพนกังานเกิดความไม่เขา้ใจทีแทจ้ริง จึงส่งเสริมใหมี้การให้

ความรูแ้ละฝึกอบรมพนกังาน ปลกูฝังจิตสาํนึกดา้นสิงแวดลอ้ม ใหก้บัพนกังานทกุคนทีเกียวขอ้งทงัทางตรงและทางออ้ม โดยกาํหนดเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏิบติัไว ้ดงันี

• นโยบายด้านสงิแวดล้อม

1. ประกอบธุรกิจดว้ยความซอืสตัย ์สจุริต มีจริยธรรมและรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิงแวดลอ้ม 

2. สนบัสนนุและส่งเสรมิใหผู้บ้ริหาร และพนกังานของบริษัททกุระดบัมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิงแวดลอ้ม มีจิตอาสาโดยไม่

หวงัสิงตอบแทน

3. สนบัสนนุและส่งเสรมิใหมี้การจดักิจกรรมทีสรา้งประโยชนที์ยงัยืนแก่สงัคม ชมุชน และสิงแวดลอ้ม เพือเป็นการคืนกาํไรแก่สงัคมอย่าง

สมาํเสมอ โดยกิจกรรมทีจดัมีความเหมาะสม สรา้งประโยชนใ์หส้งัคม ชมุชน และสิงแวดลอ้มไดอ้ย่างแทจ้ริง

4. การมีส่วนรว่มในการพฒันาชุมชนทีประกอบธุรกิจ และสงัคมโดยรวม ทงัในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ชมุชน และสิงแวดลอ้ม

5. ส่งเสริมและใหค้วามรูด้า้นสงัคมและสิงแวดลอ้มกบัพนกังานทกุระดบัของบริษัท เพือรว่มกนัพฒันาและดูแลรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชนและ

สิงแวดลอ้ม

6. การเคารพในสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่ว่าผูที้เกียวขอ้งส่วนต่าง ๆ ของบริษัทฯจะมีเชือชาติ สญัชาติ ศาสนา และวฒันธรรมที

แตกต่างกนั บริษัทฯจะบริหารจดัการดว้ยความเป็นธรรมและสิงเสริมใหเ้กิดการพฒันารว่มกนัอย่างยงัยืน

• การฝึกอบรมด้านสงิแวดล้อม

          บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจดัการสิงแวดลอ้ม ดงันนัเพือใหพ้นกังานมีความรู ้ และทกัษะในการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม ในปี 2563 จึงได้

ส่งพนกังานเขา้รว่มฝึกอบรม  WORKSHOP เรือง การลดปริมาณและการจดัการขยะในกองถ่ายทาํ

• กจิกรรมด้านสงิแวดล้อม

 ปี 2563 บริษัทมีนโยบายเรืองการจดัการทรพ้ยากรและการจดัการของเสีย จึงไดจ้ดัทาํ

               โครงการ “ทีวีธนัเดอร ์องคก์รสีเขียว”  เพือลดการใชท้รพัยากร และรกัษาสิงแวดลอ้ม โดยมีกิจกรรมใหพ้นกังานไดร้ว่มในโครงการ อาทิ ลดการ

ใชพ้ลาสติก รณรงคใ์หพ้นกังานและผูเ้กียวขอ้งใชถ้งุผา้ การใชแ้กว้นาํส่วนตวัแทนแกว้พลาสติก ลดการใชก้ล่องโฟม,แกว้พลาสติกและหลอดดดูนาํในการ

ถ่ายทาํรายการทงัภายในและภายนอกสตดิูโอ เป็นตน้

โครงการดา้นสิงแวดลอ้ม ทีดาํเนินการมาอย่างต่อเนือง ไดแ้ก่

               โครงการ 4 S คือ 1.Save Energy 2.Save Money 3.Save World 4.Save For TV Thunder โดยกิจกรรมทีดาํเนินการคือการเปลียนหลอดไฟ 

เป็นหลอด LED ซงึประโยชนข์องการเปลียนหลอดไฟคือช่วยประหยดัการใชไ้ฟฟ้าลงได ้พืนทีมีความสว่างมากขึน พลงังานทีใชน้อ้ยลง ความรอ้นลดลง 

การใชเ้ครืองทาํความเย็นและอณุหภมิูลดลง ลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาํรุงลงเนืองจากหลอดมีอายุการใชง้านมากขึน และทาํใหส้ภาวะแวดลอ้มดีขึน 

ปัจจบุนับริษัทไดเ้ปลียนหลอดไฟเป็นหลอด LED ครบทวัทงัอาคารแลว้

               โครงการอนุรกัษ์พลงังาน รณรงคใ์หมี้การใชน้าํอย่างประหยดั ปิดไฟปิดแอรเ์วลาพกัเทียง ใชก้ระดาษ 2 หนา้ การซือสินคา้เป็นทีเป็นมิตรกับ

สิงแวดลอ้ม และใหค้วามรูก้บัพนกังานเกียวกบัการ วิธีประหยดัพลงังาน และการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม

7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

        บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม บริษัทไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในการ

สนบัสนนุกิจกรรมเพือสงัคม ตามวาระและโอกาสต่าง ๆ ช่วยสนบัสนนุกิจกรรมของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน รว่มและสนบัสนนุกิจกรรมการกศุลต่าง

ๆ โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดต่อสงัคมและชมุชน  

        ในปี 2563 บริษัทได ้  นาํนกัแสดงในสงักดัเขา้รว่มกิจกรรมโครงการระดมทนุสาํหรบัแผนฟืนฟผูลกระทบ COVID-19 ในประเทศไทยกบั

โครงการ Kho Tao, Better Together ทาง Facebook Fanpage : Biofin Thainland เพือรว่มช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและไดร้บัผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของไวรสัโควิด – 19 ในเกาะเต่า จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
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  ความรับผดิชอบต่อสังคม กลุ่มคนพกิาร

บริษัท ทีวี ธนัเดอร ์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้บทบาทสาํคญัในการสรา้งโอกาสใหค้นพิการไดมี้ส่วนรว่มในสงัคมอย่างเท่าเทียมกนั  ตลอดจนส่งเสริม

การสรา้งอาชีพใหก้บัคนพิการ  ในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํโครงการ “ปันดินญีปุ่ นเป็นของทีระลึก”  เพือใหผู้พิ้การมีรายได ้มีอาชีพ และมีคณุภาพชีวิตทีดี

ขนึ  

บริษัท ทีวี ธนัเดอร ์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้บทบาทสาํคญัในการสรา้งโอกาสใหค้นพิการไดมี้ส่วนรว่มในสงัคมอย่างเท่าเทียมกนั  ตลอดจนส่งเสริม

การสรา้งอาชีพใหก้บัคนพิการ  ในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํโครงการ “ปันดินญีปุ่ นเป็นของทีระลึก”  เพือใหผู้พิ้การมีรายได ้มีอาชีพ และมีคณุภาพชีวิตทีดี

ขนึ  

            ในปี 2563 บริษัท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน) ยงัคงใหค้วามสาํคญัในการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ผูพิ้การ โดยการสนบัสนนุการจา้งงานคนพิการตาม

มาตรา 35 ใหค้นพิการไดมี้อาชีพมีงานทาํ

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวตักรรมซงึได้จากการดาํเนินงานทมีีความรับผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สังคม สงิแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

1. บริษัทไดก้าํหนดนโยบายการรบันกัศึกษาเขา้มาฝึกงาน ในระหวา่งภาคเรียนหรือในช่วงปิดภาคเรียน เพือเป็นการเผยแพรค่วามรูใ้นการ

ดาํเนินงานใหก้บักลุ่มนกัศึกษาทีตอ้งการนาํความรูที้ไดศ้ึกษามาใชก้บัการปฏิบติังานจริง โดยนกัศึกษาจะไดเ้รียนรูข้นัตอนการผลิตรายการ

โทรทศันจ์ากทีมงานทีมีประสบการณ์ เพือนาํไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

2. บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหส้ถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เขา้เยียมชมการผลิตรายการโทรทศันข์องบริษัท เพือเผยแพรน่วตักรรม โดยนกัเรียน

นกัศึกษา จะไดเ้ห็นขนัตอนการผลิตรายการ ไดร้บัความรู้ และไดเ้ห็นการปฏิบติังานจริงของศิลปิน นกัแสดง และพิธีกร

3. เผยแพรน่วตักรรมทีไดจ้ากการดาํเนินงาน แก่สถาบนัการศึกษา โดยใหก้ารสนบัสนนุเป็นวิทยากร ซงึมาจากผูบ้ริหารของบริษัททีมี

ประสบการณ์ มีความเชียวชาญ และมีความเป็นมืออาชีพ บรรยายใหค้วามรูแ้ก่นิสิต นกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาต่างๆ เกียวกบัการผลิต

รายการโทรทศัน์

       
ในปี 2563 บริษัท ไดเ้ปิดโอกาสใหน้อ้ง ๆ นกัศึกษา จากมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และมหาวิทยาศิลปากร เขา้รว่มศึกษาดงูานการบนัทึกเทป

รายการ TAKE GUY OUT THAINLAND SS.4 ณ TVT GREEN PARK STUDIO

การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสียง

บริษัทใหค้วามสาํคญัต่อระบบควบคมุภายในทงัในระดบับริหารและระดบัปฏบิติังานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมดแูลการใชท้รพัยสิ์นของบริษัท

ใหเ้กิดประโยชน ์และมีการแบง่แยกหนา้ทีผูป้ฏิบติังาน ผูค้วบคมุและประเมินผลออกจากกนัเพือใหเ้กิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม

   บริษัทไดแ้ต่งตงับริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน ซงึทาํหนา้ทีตรวจสอบและประเมินผล เพือใหม้นัใจวา่การปฏิบติังาน

หลกัและกิจกรรมทางการเงินทีสาํคญัของบริษัท การปฏิบติัการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกบั

บริษัท การตรวจสอบพิเศษ ไดด้าํเนินการตามแนวทางทีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ ผูต้รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ทีตรวจสอบและ

ถ่วงดลุไดอ้ย่างเต็มที โดยผูต้รวจสอบภายในถกูกาํหนดใหร้ายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

        คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัเกียวกบัการบริหารความเสียงเป็นอย่างมาก บริษัทไดมี้การกาํหนดและประเมินความเสียงของกิจการ มีการ

กาํหนดมาตรการปอ้งกนัและจดัการความเสียง ซงึรวมถึงความเสียงทีมีผลต่อการดาํเนินงานของบริษัท การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุ

ภายในทกุระบบงาน

70



รายการระหวา่งกนักบับุคคลทีอาจมีความขดัแยง้

        บริษัทมีรายการระหว่างกนักบับคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ ในระหว่างปี 2561 – 2563 และไตรมาสล่าสดุ มีดงันี

ปี 2561

 จากการประเมินดงักล่าวคณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัท และ บริษัทย่อย มีระบบการควบคมุภายในทีเหมาะสมและเพียงพอสาํหรบัรองรบั

การดาํเนินธุรกิจของบริษัท การปอ้งกนัทรพัยสิ์นอนัเกิดจากผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือไม่มีอาํนาจ มีระบบการตรวจสอบภายในทีมีอิสระในการ

ติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน รวมถึงมีระบบการจดัเก็บเอกสารสาํคญัทีทาํใหก้รรมการผูส้อบบญัชี และผูมี้อาํนาจตามกฎหมายสามารถ

ตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร และคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นวา่บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายในทีดีเพียงพอและ

ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเกียวขอ้ง รวมทงัจดัทาํงบการเงินและการ

เปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินของบริษัท และ บริษัทย่อย ถกูตอ้งและครบถว้นเป็นทีน่าเชือถือได ้และปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีทีรบัรองทวัไป

 คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE) รบัผิดชอบกาํกบัดแูลใหฝ่้ายบริหารจดัใหมี้ระบบควบคมุภายใน

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมและรดักมุเพียงพอ   โดยครอบคลุมทกุดา้น  ทงัดา้นการเงิน บญัชี  การปฏิบติังาน  การ

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบทีเกียวขอ้ง และจดัใหมี้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุทีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปอ้ง

รกัษาและดแูลเงินทนุของผูถื้อหุน้และสินทรพัยข์องบริษัทอยู่เสมอ   โดยมีสาํนกัตรวจสอบภายในทาํหนา้ทีตรวจสอบ  สอบทานและติดตามผลระบบการ

ปฏิบติังานของทกุระบบงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปีทีคณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติั    โดยคณะกรรมการบริษัทไดร้บัทราบ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบทีไดส้อบทานและรบัทราบผลการปฏิบติังานของสาํนกัตรวจสอบภายใน  และการแกไ้ขปรบัปรุงการปฎิบติังานของ

หน่วยงานต่างๆ  เพือใหร้ะบบควบคมุภายในมีประสิทธิผลยิงขนึ

        สาํหรบัปี 2563 คณะกรรมการบริษัท  ไดส้รุปความเห็นเกียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

เห็นวา่โดยรวมบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคมุภายในทีมีความเหมาะสมและเพียงพอสาํหรบัรองรบัการดาํเนินธุรกิจ การทีจะปอ้งกนัทรพัยสิ์นอนั

เกิดจากผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือไม่มีอาํนาจ มีระบบการตรวจสอบภายในทีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน รวมถึง

มีระบบการจดัเก็บเอกสารสาํคญัทีทาํใหก้รรมการ ผูส้อบบญัชี และผูมี้อาํนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัควร

รายการระหวา่งกัน

บคุคล/นิติบุคคล

ทีอาจมีความขดัแยง้
ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูค่าของรายการ

นายภษิูต ไลท้อง ผูบ้ริหารบริษัท โดยปัจจบุนัดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ กรรมการบริหารและ รองประธาน

เจา้หนา้ทีบริหาร

รบัจา้งเป็น : ค่านกัแสดง/ผูค้วบคมุการดนตรี

และการแสดงบนเวที 160,000

นายเจษฎา โอสถาเลิศ ผูบ้ริหารบริษัท บิกเบรน จาํกดั (บริษัทย่อย) โดย

ปัจจบุนัดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการ

รบัจา้งเป็น : โปรดิวเซอร/์ผูก้าํกบั ในรายการที

บริษัทรบัจา้งผลิต 156,000

น.ส.ศิรินาฎ กนุธร ผูบ้ริหารบริษัท บิกเบรน จาํกดั (บริษัทย่อย) โดย

ปัจจบุนัดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ

รบัจา้งเป็น : ผูช่้วยผูก้าํกบั ในรายการทีบริษัท

รบัจา้งผลิต
10,000

รวมทงัสนิ 326,000

ปี 2562

บคุคล/นิติบคุคล

ทีอาจมีความขดัแยง้
ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูค่าของรายการ

นายภษิูต ไลท้อง ผูบ้ริหารบริษัท บิกเบรน จาํกดั (บริษัทยอ่ย) โดย

ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการ

รบัจา้งเป็น : โปรดิวเซอร/์ผูก้าํกบั ในรายการที

บริษัทรบัจา้งผลิต

275,010.31

นายเจษฎา โอสถาเลิศ ผูบ้ริหารบริษัท บิกเบรน จาํกดั (บริษัทยอ่ย) โดย

ปัจจบุนัดาํรงตาํแหนง่ กรรมการ

รบัจา้งเป็น : ผูช้ว่ยผูก้าํกบั ในรายการทีบริษัท

รบัจา้งผลิต

20,463.92

รวมทงัสนิ 295,474.23
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ไม่มี -

บคุคล/นิติบคุคล

ทีอาจมีความขดัแยง้
ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ มลูค่าของรายการ

นายเจษฎา โอสถาเลิศ ผูบ้ริหารบริษัท บิกเบรน จาํกดั (บริษัทย่อย) โดย

ปัจจบุนัดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ

รบัจา้งเป็น : โปรดิวเซอร/์ผูก้าํกบั ในรายการ

ทีบริษัทรบัจา้งผลิต
20,000

รวมทงัสนิ 20,000

ปี 2563
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(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ)์

ประธานกรรมการ

(นางภทัรภร วรรณภิญโญ)

ประธานกรรมการบรหิาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึงไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน โดยไดมี้การพิจารณานโยบายการบญัชีทีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมาํเสมอ และใชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวงัรอบคอบ และการรายงานทีสม

เหตุผลในการจดัทาํงบการเงิน รวมทงัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลทีสาํคญัอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผูส้อบ

บญัชี เพือประโยชนต์่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทวัไป

คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการทีดี และดาํรงรกัษาไวซ้งึระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน เพือใหเ้กิดความ

มนัใจไดว้า่มีการบนัทึกขอ้มลูทางบญัชีไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา และเพียงพอทีจะดาํรงรกัษาไวซ้งึทรพัยสิ์น ตลอดจนป้องกนัมิใหเ้กิดการทุจริต 

หรือการดาํเนินการในรายการทีผิดปกติอย่างมีนยัสาํคญั

คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึประกอบดว้ยกรรมการอสิระ เพือทาํหนา้ทีกาํกบัดแูล สอบทานความน่าเชือถือและความ

ถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ซึงไดก้าํกบัดูแลทาํการประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสียง และการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกบัเรืองนีไดป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงึแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนีแลว้

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถใหค้วามเชือมนัไดว้่างบการเงินรวมของ

บริษัท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 นนั แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด 

โดยถกูตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซงีผูส้อบบญัชีของบริษัทไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบ

บญัชีตามทีไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีนีแลว้

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ไดติ้ดตาม ดูแล ส่งเสริมและสนบัสนุนใหฝ่้ายบริหารนาํกลยุทธข์องบริษัทไปปฏิบติั รวมถึงพฒันาคุณภาพของ

ระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสียง และระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษัทอย่างเป็นระบบและต่อเนือง รวมทงัมีระบบการกาํกบั

ดแูลทีเพียงพอและเหมาะสม เพือใหร้ะบบดงักล่าวดาํเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงค์
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัการแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระ  จาํนวน 3 ท่าน  ไดแ้ก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรกัษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน ์กรรมการตรวจสอบ  รศ.ดร.กลัยานี 

ภาคอตั กรรมการตรวจสอบ ซึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑที์กาํหนดโดยตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดป้ฏิบติัหนา้ที

ภายใต้ขอบเขตหน้าที และความรับผิดชอบตามทีได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดและแนวปฏิบัติทีดีสําหรับ

คณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ทีอย่างมีอิสระ โดยใน

ปี 2563 มีการประชมุรวมทงัสิน 4 ครงั ซงึมีสาระสาํคญัดงันี

1.คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ทีวี ธันเดอร ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อยรายไตรมาส

และงบการเงินประจาํปี 2563 ร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพือใหม้นัใจวา่การจดัทาํงบการเงินของบริษัท มีความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีน่าเชือถือได้

2.คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาสอบทานรายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับทีวี ธันเดอร ์จาํกัด 

(มหาชน) เพือใหม้นัใจว่า บริษัท ไดด้าํเนินการตามเงือนไขทางธุรกิจปกติ และไดป้ฏิบัติตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย การปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

3.คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพือใหม้นัใจว่า บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จาํกดั (มหาชน) มีระบบการควบคุม

ภายในทีเพียงพอและเหมาะสม 

4.คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 2563 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร ์จาํกดั (มหาชน) เพือใหม้นัใจว่าการ

ดาํเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยไดส้อบทานขอบเขตการปฏิบติังานภาระหนา้ทีความรบัผิดชอบ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือใหง้านตรวจสอบมีคุณภาพ

5.คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาคดัเลือกเสนอแต่งตงับุคคล และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2563 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร ์จาํกดั 

(มหาชน) โดยไดพิ้จารณาจากคุณสมบติั ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี โดยไดเ้สนอชือนาง

สวิุมล กฤตยาเกียรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 2982 นายจมุพฎ ไพรรตันากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7645 และนางสาวสุภา

ภรณ ์มงัจิตร ผูส้อบบญัชีรบัอนาตเลขทะเบียน 48125  จากบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั  ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ทีวี ธัน

เดอร ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน)

6.  คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์นโยบาย กฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท

7.  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ จาํนวน 4 ครงั

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ บริษัท ทีวี ธันเดอร ์จาํกดั (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในทีดีเพียงพอ และไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเกียวขอ้ง รวมทงัจดัทาํงบการเงิน และเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินของ

บริษัทและบริษัทย่อย ถูกตอ้ง ครบถ้วน และเป็นทีน่าเชือถือไดแ้ละปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีทีรบัรองทัวไป และมีการพฒันาปรบัปรุงระบบการ

ปฏิบติังานใหมี้คณุภาพดียิงขนึเพือบรรลเุปา้หมายของบริษัท 

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ)์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสยีง

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสียงบริษัท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัการแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 6 ท่าน  

ไดแ้ก่ นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน ์ประธานกรรมการบริหารความเสียง  รศ.ดร.กัลยานี ภาคอตั กรรมการ นายภษิูต ไลท้อง กรรมการ นางปิยพร ไลท้อง 

กรรมการ นางสาวนารี วิชชนุากร และนายพิรฐั เย็นสดุใจ กรรมการ 

บริษัท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสียงและ

มุ่งมนัทีจะพฒันาระบบการบริหารความเสียง เพือใหส้ามารถจดัการความเสียงทีอาจเกิดขึน และส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลกัขององคก์ร คณะกรรมการ

บริหารความเสียง ได้กาํหนดนโยบายบริหารความเสียง ตลอดจนกิจกรรมการควบคุมทีมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการบริหารความเสียงให้

คณะกรรมการบริษัททราบเพือใหม้นัใจวา่จะบรรลวุตัถปุระสงคที์กาํหนดไว้

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสียงไดมี้การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสียง

จาํนวน 1  ครงั มีวาระและการดาํเนินการติดตาม ดงันี

1.คณะกรรมการบริหารความเสียงรว่มกบัคณะทาํงานและทุกหน่วยงานของบริษัท จดัทาํแผนบริหารความเสียง เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเสียงเพือพิจารณาและกาํหนดแผนบริหารความเสียงทีเหมาะสม

2.คณะกรรมการบริหารความเสียงรว่มกบัทกุหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ไดจ้ดัใหมี้การประเมิน

ความเสียงทีครอบคลุมดา้นต่าง ๆ ทีจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินของธุรกิจของบริษัทและมอบหมายใหผู้้รบัผิดชอบเพือนาํไปปฏิบัติ มีการติดตาม 

ประเมินผล และจดัทาํรายงานการบริหารความเสียง

3.คณะกรรมการบริหารความเสียงไดจ้ดัใหมี้การบริหารจดัการความเสียงโดยครอบคลมุความ

เสียงสาํคญัทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความเสียงดา้นกลยุทธ ์ความเสียงดา้นการเงิน ความเสียงดา้นการดาํเนินงาน ความเสียงดา้นกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึง

ความเสียงดา้นอนื ๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อองคก์ร

4.คณะกรรมการบริหารความเสียงไดท้บทวนนโยบายความเสียง  ติดตามกาํกบัปัจจยัเสียงที

อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เพือใหด้าํเนินไปตามแนวทางและกลยุทธที์กาํหนดไวอ้ย่างต่อเนือง ทงันีเพือบริหารความเสียงใหอ้ยู่ใน

ระดบัทีองคก์รยอมรบัได ้และดาํเนินการปอ้งกนัหรือแกไ้ขไดอ้ย่างทนัท่วงที ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํทีสาํคญั เพือนาํไปสู่การพฒันางานดา้นการบริหาร

ความเสียงใหมี้ประสิทธิภาพยิงขนึ รวมถึงมีการรายงานผลการบริหารความเสียงใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ

5.เพือใหพ้นกังานทกุระดบัมีส่วนรว่มในเรอืงการบริหารจดัการความเสียงทีเกียวขอ้งกบังานที

ตนเองรบัผิดชอบ คณะกรรมการบริหารไดจ้ดัใหทุ้กหน่วยงานไดเ้ขา้ปรึกษาและอบรมกบัทีปรึกษาความเสียง เพือทบทวนความรูค้วามเขา้ใจในเรืองการ

บริหารจดัการความเสียง และสรา้งความตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสียง

จากการดาํเนินงาน คณะกรรมการบริหารความเสียงมีความมุ่งมันทีจะดาํเนินการให้บริษัทมีการกาํกับดูแลและการบริหารความเสียงต่าง ๆ ที

เพียงพอเพือใหบ้ริษัทดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

(นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน)์

ประธานกรรมการบรหิารความเสียง

บรษัิท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนบรษิัท ทวี ีธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) ได้รบัการแต่งตงัจากคณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วย

กรรมการ จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน ์กรรมการ นาง

ภทัรภร วรรณภิญโญ กรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดจ้ดัใหมี้การประชมุจาํนวน 2 ครงั และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เขา้รว่มประชมุครบทกุท่าน และมีการรายงานผลการประชมุใหค้ณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมาํเสมอ ซงึมีสาระสาํคญัดงันี

1.การสรรหากรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอบคุคลทีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพือคดัเลือกแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท ทางเว็บไซตข์องบริษัท ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดนาํเสนอบุคคลเพือ

แต่งตงัเป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563

2.ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบับทบาทหนา้ทีและความรบัผิดชอบตามแนวทางปฏิบติัที

ดีของการกาํกบัดูแลกิจการ

3. กาํหนดกรอบของค่าตอบแทนและค่าเบียประชมุและสิทธิประโยชนอื์น ๆ สาํหรบัคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียง เพือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพือขออนมุติัต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 

4.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดจ้ดัใหก้รรมการ มีการประเมินการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ทีบริหารประจาํปี 2563 เพือ

ทบทวนการปฏิบติัหนา้ทีในรอบปีและนาํมาพฒันาอย่างต่อเนือง

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรุกัษ)์

ประธานคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทน

บรษัิท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบันีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษัทขอรบัรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น

ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูทีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี บริษัทขอรบัรองวา่

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั

เกียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแลว้

(2) บริษัทไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มลูทีดี เพือใหแ้น่ใจว่าบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนทีเป็นสาระสาํคญั ทงัของบริษัทและบริษัท

ย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทงัควบคมุดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว

(3) บริษัทไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในทีดี และควบคมุดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษัทไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมิน

ระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที 21 กมุภาพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซงึครอบคลมุถึง

ขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทงัการกระทาํทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํ

รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี เพือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัทีบริษัทไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บริษัทไดม้อบหมายให้ นางภทัรภร

วรรณภิญโญ เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ นางภทัรภร วรรณภิญโญ กาํกบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่

ขอ้มลูทีบริษัทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชือ-นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือชือ**

1. นางภทัรภร วรรณภิญโญ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ....................................................................

2. นายพิรฐั เย็นสดุใจ                    รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร                      ....................................................................

    

ผู้รับมอบอาํนาจ

ชือ-นามสกุล ตาํแหน่ง ลายมือชือ**

1. นางภทัรภร วรรณภิญโญ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ....................................................................

 ทงันี มาตรา 89/20* แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซงึแกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย์ (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551 กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรว่มกนัรบัผิดต่อบคุคลทีซอืขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในความเสียหายใด ๆ อนั

เกิดขนึเนืองจากการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้หรือประชาชนทวัไป โดยแสดงขอ้ความทีเป็นเท็จในสาระสาํคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงทีควรบอกใหแ้จง้ใน

สาระสาํคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทหรือรายงานอนืใดทีตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือ

มาตรา 199 โดยมิไดจ้าํกดัความรบัผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารทีลงลายมือชือรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูในเอกสารดงักล่าวเท่านนั อย่างไรก็ดี

กรรมการหรือผูบ้ริหารซงึสามารถพิสจูนไ์ดว้่าโดยตาํแหน่งหนา้ทีตนไม่อาจล่วงรูถ้ึงความแทจ้ริงของขอ้มลูหรือการขาดขอ้มลูทีควรตอ้งแจง้นนั ย่อมไม่มี

ความรบัผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ มาตรา 89/20* ใชบ้งัคบักบับรษิัททีอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซงึแกไ้ขเพมิเติมโดย

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551 เท่านนั
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รายเอยีดเกยีวกบักรรมการของบริษัทย่อย

        ตารางแสดงขอ้มลูรายชือกรรมการของบริษัทย่อย ณ วนัที 21 กมุภาพนัธ์ 2564

ชือ – นามสกุล CMED BB

นางภทัรภร วรรณภิญโญ / , //
/ , X

นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ / , //

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ / , // / , //

นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ /

นายพิรฐั เย็นสดุใจ / , X , // / , //

นายเจษฎา โอสถาเลิศ / , //

นางสาวศิรินาฎ กนุธร / , //

หมายเหตุ

/ = กรรมการบริษัท X = ประธานกรรมการบริษัท// = กรรมการบริหาร O = ผูช้าํระบญัชี

CMED = บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั

BB = บริษัท บิกเบรน จาํกดั

รายเอยีดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชือ-สกลุ
อาย(ุปี) /ตาํแหน่ง/วนัทีแตง่ตงั

คณุวฒุิทางการศกึษา/
ประวตัอิบรม

สดัสว่น
การถือหุน้

ของบรษัิท (%)

ความสมัพนัธ์
กบัผูบ้รหิาร

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษิัท

รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรุกัษ์
อายุ 63 ปี
ดาํรงตาํแหน่ง :
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา และพจิารณา
คา่ตอบแทน
วนัทีแตง่ตงั
26 กมุภาพนัธ์ 2557

- กรรมการอิสระ
วนัทีแตง่ตงั 3 สงิหาคม 2557

ปรญิญาเอก
สาขาเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF 
MINNESOTA, U.S.A.(โดยทนุรฐับาล)

ปรญิญาโท
- สาขาเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF 

MINNESOTA, U.S.A. (โดยทนุรฐับาล)
- สาขาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒั

นบรหิารศาสตร์

ปรญิญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรม
ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย(IOD) Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที 69/2008 เมอืวนัที 22 
กมุภาพนัธ์ 2551

ไมมี่ ไมมี่ 2563-ปัจจบุนั

2561 - ปัจจบุนั

2559 - ปัจจบุนั

2558 - ปัจจบุนั

2555 – ปัจจบุนั

2554 – ปัจจบุนั

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ผูอ้าํนวยการหลกัสตูร
วทิยาการจดัการ สาํหรบันกั
บรหิารระดบัสงู (วบส)
ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

บรษัิท โคลเวอร ์เพาเวอร ์จาํกดั 
(มหาชน)
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
(NIDA)

บรษัิท ไทยอตุสาหกรรมพลาสตกิ
(1994) จาํกดั (มหาชน)
บรษัิท เมกกาเคม (ประเทศไทย) จาํกดั
(มหาชน)
บรษัิท อีสตโ์คสท์ เฟอรนิ์เทค จาํกดั
(มหาชน)
บรษัิท สหการประมลู จาํกดั (มหาชน)

นางภทัรภร  วรรณภิญโญ
อาย ุ60 ปี
ดาํรงตาํแหน่ง :
- รองประธานกรรมการบรษัิท(มอีาํนาจ

ลงนาม)
- กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน
วนัทีแตง่ตงั 26 กมุภาพนัธ ์2557
- ประธานกรรมการบรหิาร
- ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร
วนัทีแตง่ตงั 3 ธนัวาคม 2557

ปรญิญาโท 
คณะบรหิารธรุกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA)

ปรญิญาตรี 
นิเทศศาสตรบ์ณัฑติ 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

การอบรม
ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ 111/2014 จากสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

24.13% คูส่มรสของ
นายสมพงษ์
วรรณภิญโญ

2559 – ปัจจบุนั
2556 – ปัจจบุนั

2554 – ปัจจบุนั
2561 – ปัจจบุนั

2561 – ปัจจบุนั
2561 – ปัจจบุนั
2559 - ปัจจบุนั

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
นายกสมาคมศษิยเ์ก่าคณะ
บรหิารธรุกิจ
อปุนายกสมาคมศษิยเ์ก่า
กรรมการ
อปุนายกสมาคม

บรษัิท บกิเบรน จาํกดั
บรษัิท ครีเอทิส มเีดีย จาํกดั
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
มลูนิธิสมัมาชีพ
สโมสรซอนตา้ กรุงเทพ9
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ชือ-สกลุ

อาย(ุปี) /ตาํแหน่ง/วนัทีแตง่ตงั

คณุวฒุิทางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่น

การถือหุน้

ของบรษัิท (%)

ความสมัพนัธ์

กบัผูบ้รหิาร

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษัิท

นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ

อายุ 71 ปี

ดาํรงตาํแหน่ง :

- กรรมการบรษัิท (มอีาํนาจลงนาม)

- ประธานทีปรกึษา

วนัทีแตง่ตงั 3 ธนัวาคม 2557

ปรญิญากิตตมิศกัดิ

เทคโนโลยีบณัฑติการโทรทศันแ์ละ

วทิยกุระจายเสียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธญับรีุ

การอบรม

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ 111/2014 จากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

19.44% คูส่มรสของ

นางภทัรภร

วรรณภิญโญ

2554 – ปัจจบุนั

2559 - ปัจจบุนั

กรรมการ

กรรมการ

บรษัิท ครีเอทิส มเีดีย จาํกดั

สมาพนัธส์มาคมวชิาชีพ

วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน์

นายภษิูต ไลท้อง

อายุ 60 ปี

ดาํรงตาํแหน่ง :

- กรรมการบรษัิท

- กรรมการบรหิาร

- กรรมการบรหิารความเสียง

- รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร

วนัทีแตง่ตงั 3 ธนัวาคม 2557

ปรญิญาตรี

ครุศาสตรบ์ณัฑติ (สาขาดนตรี) 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

การอบรม

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ 112/2014 จากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

1.05% ไมมี่ 2557 - ปัจจบุนั

2555 - ปัจจบุนั

2548 - 2554

- กรรมการบรหิาร

- กรรมการ/รองประธาน

เจา้หนา้ทีบรหิาร

- รองกรรมการผูจ้ดัการ

บรษัิท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน)

บรษัิท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน)

บรษัิท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน)

นายพริฐั เย็นสดุใจ

อายุ 42 ปี

ดาํรงตาํแหน่ง :

- กรรมการบรษัิท (มอีาํนาจลงนาม)

- กรรมการบรหิาร

-กรรมการบรหิารความเสียง

- รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร วนัที

แตง่ตงั 3 ธนัวาคม 2557

ปรญิญาโท

Marketing Sasin Graduate Institute of

Business Administration of Chulalongkorn

ปรญิญาตรี

Science in Business Administration, 

Investments/Finance Babson College 

Massachusetts, U.S.A.

การอบรม

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ 111/2014 จากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

1.05% คูส่มรสของ

นางสาวณภทัร

วรรณภิญโญ

2554 - ปัจจบุนั

2559 - ปัจจบุนั

- กรรมการ / กรรมการบรหิาร

- กรรมการกรรมการบรหิาร

บรษัิท ครีเอทิส มเีดีย จาํกดั

บรษัิท บกิเบรน จาํกดั

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ

อายุ 37 ปี

ดาํรงตาํแหน่ง :

- กรรมการบรษัิท (มอีาํนาจลงนาม)

- กรรมการบรหิาร

- ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร สาย

งานพฒันาธรุกิจ

วนัทีแตง่ตงั 3 ธนัวาคม 2557

- เลขานกุารบรษัิท

วนัทีแตง่ตงั 13 พฤศจิกายน 2558

ปรญิญาโท

Enterprise Management for Creative UK 

ปรญิญาตรี

Sociology and Anthropology 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรม

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ 111/2014 จากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

11.27% - บตุรของ

นายสมพงษ์

วรรณภิญโญ

และ

นางภทัรภร

วรรณภิญโญ

- พนีอ้งกบั

นางสาวณภทัร

วรรณภิญโญ

2554 - ปัจจบุนั

2561 - ปัจจบุนั

- บรหิารสายงานพฒันาธรุกจิ

- กรรมการ / กรรมการบรหิาร

บรษัิท ครีเอทิส มเีดีย จาํกดั

นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ

อายุ 41 ปี

ดาํรงตาํแหน่ง :

- กรรมการบรหิาร

- ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิารสายงาน

การตลาดและการขาย

วนัทีแตง่ตงั 3 ธนัวาคม 2557

ปรญิญาโท

Marketing University of East Anglia, UK 

ปรญิญาตรี

Communication Art จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

5.82% - บตุรของ

นายสมพงษ์

วรรณภิญโญ และ

นางภทัรภร

วรรณภิญโญ

- พนีอ้งกบั

นายณฐกฤต

วรรณภิญโญ

- คูส่มรสของ

นายพริฐั

เยน็สดุใจ

2554 - ปัจจบุนั - กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิัท ครีเอทิส มเีดีย จาํกดั

นางปิยพร ไลท้อง

อายุ 58 ปี

ดาํรงตาํแหน่ง :

- กรรมการบรหิาร

- กรรมการบรหิารความเสียง

- ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิารอาวโุส

สายงานผลติ

วนัทีแตง่ตงั 3 ธนัวาคม 2557

ปรญิญาตรี

ครุศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ไมมี่ ไมมี่ 2557 – ปัจจบุนั

2556 – ปัจจบุนั

- กรรมการบรหิาร

- ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที

บรหิารอาวโุส สายงานผลติ

บรษัิท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน)

บรษัิท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน)
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ชือ-สกลุ

อาย(ุปี) /ตาํแหน่ง/วนัทีแตง่ตงั

คณุวฒุิทางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่น

การถือหุน้

ของบรษัิท (%)

ความสมัพนัธ์

กบัผูบ้รหิาร

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บรษัิท

นางสาวนารี วชิชนุากร

อายุ 59 ปี

ดาํรงตาํแหน่ง :

- กรรมการบรหิาร

- กรรมการบรหิารความเสียง

- ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิารสายงาน

การเงิน

วนัทีแตง่ตงั 3 ธนัวาคม 2557

ปรญิญาโท

สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ปรญิญาตรี

สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑิต

0.00% ไมมี่ 2557 - ปัจจบุนั

2549 - ปัจจบุนั

- กรรมการบรหิาร

- ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที

บรหิาร สายงานการเงิน

บมจ. ทีวี ธนัเดอร์

บมจ. ทีวี ธนัเดอร์

นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์

อายุ 72 ปี

ดาํรงตาํแหน่ง :

- กรรมการบรษัิท

- วนัทีแตง่ตงั 3 ธนัวาคม 2557

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการบรหิารความเสียง

- กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน

- วนัทีแตง่ตงั 3 สงิหาคม 2557

ปรญิญาตรี

วศิวกรรมไฟฟา้ University of

Maryland (COLLEGE PARK) U.S.A.

ปรญิญาโท

บรหิารธรุกิจ (Operations Research)

IONA University, U.S.A.

การอบรม

- วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครฐั

รว่มเอกชน รุน่ที 13

- ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) Director Certification 

Program (DCP) รุน่ 37/2003 จากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

ไมมี่ ไมมี่ ปัจจบุนั

ปัจจบุนั

ปัจจบุนั

ปัจจบุนั

ปัจจบุนั

ปัจจบุนั

ปัจจบุนั

ปัจจบุนั

- กรรมการบรษัิท และ

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ

- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ

- ประธานกรรมการ และ

กรรมการอิสระ

บมจ. ทีวี ธนัเดอร์

บจก. กลุม่ เซ็นทรลั จาํกดั

บจก. เดอะวนิเทจคลบั

บมจ. เซ็นทรลัพฒันา

บมจ. โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา

บรษัิท จสัมนิ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั

(มหาชน)

รศ.ดร.กลัยานี ภาคอตั

อายุ 64 ปี

ดาํรงตาํแหน่ง :

- กรรมการบรษัิท

- วนัทีแตง่ตงั 3 ธนัวาคม 2557

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ

- กรรมการวบรหิารความเสียง

วนัทีแตง่ตงั 3 สงิหาคม 2557

ปรญิญาเอก

- Ph.D. (Finance), RMIT University,

Melbourne, Australia

ปรญิญาโท

- M.Bus (By Research), RMIT

University, Melbourne, Australia

- พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ

(บรหิารธรุกิจ-การเงิน) สถาบนับณัฑิตพฒัน

บรหิารศาสตร์ (NIDA)

ปรญิญาตรี

บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

การอบรม

ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) Director Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที 99/2012 จากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

ไมมี่ ไมมี่ 2557 - ปัจจบุนั

2556 – 2558

2553 - ปัจจบุนั

- กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

- รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

- ประธานคณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูรบรหิารธรุกิจ

ดษุฎีบณัฑติ มหาวทิยาลยั

สโุขทยัธรรมาธราช

บมจ.ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั

มหาวทิยาลยัสโุขทยั

ธรรมาธิราช

มหาวทิยาลยัสโุขทยั

ธรรมาธิราช

นางศริพิร รตริตันานนท์

อายุ 56 ปี

ดาํรงตาํแหน่ง :

- เลขานกุารบรษัิท

วนัทีแตง่ตงั 14 สงิหาคม 2562

ปรญิญาตรี

- บรหิารธรุกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัพระนคร

การอบรม

- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) 

รุน่ 86/2018 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย

-หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุน่

30/2019 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย

-หลกัสตูร Company Report Program (CRP) รุน่

25/2019 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย

-หลกัสตูรการประชมุผูถื้อหุน้ การประชมุ

คณะกรรมการ จาก บรษัิทฝีกอบรมและสมัมนา

ธรรมนิติ

0.043% ไมมี่ 2561 - ปัจจบุนั

2559 – 2560

2558 - 2559

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายเลขานกุาร

บรษัิท

- ผูช้่วยเลขานกุารบรษิัท

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากร

บคุคลและบรหิารทวัไป

บมจ.ทีวี ธนัเดอร์ จ ากดั

บมจ.ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั

บมจ.ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั
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รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท

บรษัิทใชบ้รกิารหน่วยงานภายนอก (OUTSOURCE) บรษัิท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จาํกดั ใหป้ฏิบตังิานเป็นหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน ซงึไดม้อบหมายให้ นางสาวศมจรีย์ แกว้ขอมดี ในฐานะกรรมการบรหิารและ

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏิบตัหินา้ทีผูต้รวจสอบภายในของบรษิัท

ชือ-สกลุ
คณุวฒุิทางการศกึษา/

ประวตัอิบรม

สดัสว่น

การถือหุน้

ของบรษัิท (%)

ความสมัพนัธ์

กบัผูบ้รหิาร

ประสบการณท์าํงานยอ้นหลงั

ช่วงเวลา
ตาํแหน่งและชือ

หน่วยงาน

ชือหน่วยงาน / สงักดั /

บรษัิท

นางสาวศมจรีย์ แกว้ขอมดี

อายุ 34 ปี

Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT)

ประวตักิารอบรม

-หลกัสตูร ผูต้รวจสอบภายใน รุน่ 1-2

-หลกัสตูร การประเมนิความเสียง

-หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ

-โครงการดาํรงและปรบัปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายในของ

หน่วยงาน

-แบบประเมนิตนเองเกียวกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั

-แนวทางการสืบสวน สอบสวน การทจุรติ

-มาตรฐานสากลการปฏิบตังิานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน

(International Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing)

-อบรมเตรียมตวัสอบ CIA Part II สภาวชิาชีพบญัชี

คณุวฒุิการศกึษา

ปรญิญาตรี คณะ

มนษุยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร์ เอกการบญัชี

มหาวทิยาลยับรูพา (บญัชี

บณัฑติ)

ประวตักิารอบรม

โครงการอบรม การ

ตรวจสอบภายใน เพอื

เตรียมตวัเป็น ผูต้รวจสอบ

ภายในรบัอนญุาตสากล

(Pre CIA) จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

ไมมี่ ไมมี่ ปี 2549 - 2551

ปี 2552 - 2553

ปี 2554 –

2559

ม.ิย. 2559 -

ปัจจบุนั

ผูต้รวจสอบภายใน

ผูต้รวจสอบภายในอาวโุส

ผูช้่วยผูจ้ดัการ

กรรมการบรหิารและผูจ้ดัการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

แผนกตรวจสอบภายใน/บจ.สอบ

บญัชีธรรมนิติ

ใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชีและ

ตรวจสอบภายใน

บรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ

จาํกดั

ใหบ้รกิารตรวจสอบภายใน

รายละเอยีดเกยีวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น

หลกัทรพัยที์ประเมนิ ผูป้ระเมนิ วนัทีประเมนิ วตัถปุระสงคก์ารประเมนิ ราคาประเมนิ

1. ทดิีนเปลา่ : จาํนวน เนือที 8 - 1 - 76.3 ไร่ บรษัิท เอส.แอล.สแตนดารด์ แอพไพรซลั จ ากดั 25 ก.พ. 2558 เพอืวตัถปุระสงค์ 101,300,000 บาท

ทตีงัทรพัยส์ิน : 8 ซอยเคหะรม่เกลา้ 78 แยก 1 ถนน นายอภิชาติ ดว้งสวสัดิ สาธารณะ

ราษฎรพ์ฒันา แขวงสะพานสงู เขต ผูส้าํรวจและประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ (วส. 876)

สะพานสงู จงัหวดักรุงเทพมหานคร นายภานธุชั โพธิทอง

เอกสารสิทธิ: โฉนดทีดนิเลขที 16688, 16689,
ทดิีน 16628, 16690, 3758, 3759, และ

ผูป้ระเมนิหลกัชนัวฒุิ (วฒ. 353)

16691 ผูป้ระเมนิหลกัทีไดร้บัความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ

กรรมสิทธิถือ: กรรมสทิธิถือครองโดยสมบรูณ์ กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

(สาํนกังาน ก.ล.ต.)

ครอง

ผูถื้อครอง บรษัิท ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน)

กรรมสทิธิ
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ข้อมูลทางการเงนิทสีาํคัญ

(1) สรุปรายงานความเหน็โดยผู้สอบบัญชี

(2) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน

สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงนิ

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ)

สนิสดุ 31 ธ.ค. 61 สนิสดุ 31 ธ.ค. 62 สนิสดุ 31 ธ.ค. 63

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 52.79 6.95% 47.46 6.27% 52.17 7.38%

เงินลงทนุชวัคราว 0.14 0.02% 0.50 0.07% - -

ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวียนอนื – สทุธิ 127.73 16.81% 102.21 13.51% 58.36 8.26%

สินคา้คงเหลือ – สทุธิ 29.65 3.90% 60.29 7.97% 39.00 5.52%

สินทรพัยท์างการเงนิหมนุเวียนอนื - - - - 0.52 0.07%

สินทรพัยห์มนุเวียนอนื 44.60 5.87% 43.44 5.74% 38.37 5.43%

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนทถืีอไวเ้พือขาย - - 3.51 0.46% 0.01 0.00%

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 254.91 33.56% 257.41 34.03% 188.43 26.67%

เงินฝากธนาคารทีมภีาระคาํประกนั 6.17 0.81% 0.83 0.11% 5.83 0.83%

เงินลงทนุระยะยาวอนื - - 31.66 4.19% - -

สินทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวียนอนื - - - - 106.64 15.09%

เงินลงทนุเผือขาย 35.23 4.64% 55.21 7.30% - -

ทดีิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ 413.29 54.41% 401.25 53.04% 387.23 54.81%

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ - - - - 9.55 1.35%

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนอนื 0.80 0.11% 2.20 0.29% 2.48 0.35%

คา่ความนิยม 6.80 0.90% - - - -

สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 6.18 0.81% 7.35 0.97% 5.83 0.83%

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอนื 0.54 0.07% 0.54 0.07% 0.54 0.08%

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 504.73 66.44% 499.04 65.97% 518.10 73.33%

รวมสนิทรพัย์ 759.64 100.00% 756.45 100.00% 706.53 100.00%

งบตรวจสอบ :       งบการเงนิสาํหรบังวดบญัชีปี 2563 สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563

ผูส้อบบญัชี

และความเห็นโดยผูส้อบ

บญัชี

:       บรษัิท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั ซงึมีนางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 2982 เป็นผูส้อบ

      บญัชี ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเงอืนไขว่า งบการเงนิของบรษัิท แสดงฐานะการเงนิ

      ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตาม

      มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

งบตรวจสอบ : งบการเงนิสาํหรบังวดบญัชีปี 2562 สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562

ผูส้อบบญัชี

และความเห็นโดยผูส้อบ

บญัชี

:      บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั ซงึมีนางสวุิมล กฤตยาเกียรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 2982 เป็นผูส้อบ  

     บญัชี ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเงอืนไขว่า งบการเงนิของบรษัิท แสดงฐานะการเงนิ

     ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตาม

     มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

งบตรวจสอบ : งบการเงนิสาํหรบังวดบญัชีปี 2561 สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561

ผูส้อบบญัชี

และความเห็นโดยผูส้อบบญัชี

: บรษัิท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั ซงึมีนางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 2982 เป็นผูส้อบ

บญัชี ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเงอืนไขว่า งบการเงนิของบรษัิท แสดงฐานะการเงิน ณ

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงนิ

ฐานะการเงนิและ
ผลการดาํเนินงาน



เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมนุเวียนอนื
 

56.83 7.48% 71.54 9.46% 43.91 6.21%

สว่นของหนีสินตามสญัญาเชา่ทางการเงินทถีึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 0.97 0.13% 1.04 0.14% 2.34 0.33%

ภาษีเงนิไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย - - - - 0.56 0.08%

ประมาณการหนีสินหมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน - - 7.08 0.94% 1.89 0.27%

รายไดร้บัลว่งหนา้ 2.91 0.38% 44.30 5.86% 21.82 3.09%

หนีสินหมนุเวียนอนื 5.29 0.70% 3.09 0.41% 2.75 0.39%

หนีสินทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรพัยไ์มห่มนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย - - 0.17 0.02% - -

รวมหนีสนิหมุนเวยีน 66.00 8.69% 127.22 16.82% 73.27 10.37%

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ 2.86 0.38% 1.82 0.24% 8.49 1.20%

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 16.62 2.19% 14.89 1.97% 15.66 2.22%

รวมหนีสนิไม่หมุนเวยีน 19.48 2.56% 16.71 2.21% 24.15 3.42%

รวมหนีสนิ 85.48 11.25% 143.93 19.03% 97.42 13.79%

ทนุจดทะเบียน 250.00 32.91% 250.00 33.05% 250.00 35.38%

ทนุทอีอกและชาํระแลว้ 200.01 26.33% 200.01 26.44% 200.01 28.31%

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 331.68 43.66% 331.68 43.85% 331.68 46.94%

สว่นเกินทนุจากการแลกหุน้ 25.05 3.30% 25.05 3.31% 25.05 3.55%

สว่นตาํกวา่ทนุจากการเปลียนแปลงสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทย่อย - - - - (1.13) (0.16%)

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 10.74 1.41% 11.33 1.50% 11.33 1.60%

กาํไรสะสมทียงัไมไ่ดจ้ดัสรร 101.33 13.34% 44.45 5.88% 41.17 5.83%

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 1.45 0.19% (0.16) (0.02%) 0.42 0.06%

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหญ่ 670.26 88.23% 612.35 80.95% 608.53 86.13%

สว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 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%

รวมหนีสนิและส่วนของเจ้าของ 759.64 100.00% 756.45 100.00% 706.53 100.00%

สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)

สนิสุด 31 ธ.ค. 61 สนิสุด 31 ธ.ค. 62 สนิสุด 31 ธ.ค. 63

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สรุปรายการงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ)

งวดบัญชี 31 ธ.ค. 61 งวดบัญชี 31 ธ.ค. 62 งวดบัญชี 31 ธ.ค. 63

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดค้า่โฆษณา 202.72 38.76% 168.39 42.65% 134.36 45.70%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 316.63 60.55% 220.64 55.89% 155.45 52.87%

รายไดจ้ากการบรหิารศิลปิน 3.61 0.69% 5.69 1.44% 3.85 1.31%

รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 0.06 0.02% 0.34 0.12%

รวมรายได้จากการขายและบรกิาร 522.96 100.00% 394.78 100.00% 294.00 100.00%

ตน้ทนุการโฆษณา 134.33 25.69% 129.16 32.72% 95.09 32.34%

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 235.70 45.07% 150.76 38.19% 115.02 39.12%

ตน้ทนุการบรหิารศิลปิน 3.02 0.58% 4.40 1.11% 2.94 1.00%

ตน้ทนุการขายสินคา้ - - 0.09 0.02% 0.11 0.04%

รวมต้นทุนขายและบรกิาร 373.05 71.33% 284.41 72.04% 213.16 72.50%

กาํไรขนัต้น 149.91 28.67% 110.37 27.96% 80.84 27.50%
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สรุปรายการงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ)

งวดบัญชี 31 ธ.ค. 61 งวดบัญชี 31 ธ.ค. 62 งวดบัญชี 31 ธ.ค. 63

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

กาํไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม - - 25.40 6.43% - -

รายไดอื้น 3.11 0.59% 1.72 0.44% 1.37 0.47%

คา่ใชจ่้ายในการขาย 6.33 1.21% 4.85 1.23% 3.97 1.35%

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 98.60 18.85% 105.62 26.75% 75.54 25.69%

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของค่าความนิยม - - 6.80 1.72% - -

ตน้ทนุทางการเงนิ 0.29 0.06% 0.23 0.06% 1.25 0.43%

สว่นแบง่กาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและส่วนไดเ้สีย

ในการรว่มคา้
0.51 0.10% (0.43) (0.11%) (0.11) (0.04%)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 48.31 9.24% 19.56 4.95% 0.58 0.20%

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงนิได้ 8.51 1.63% 7.84 1.99% 5.00 1.70%

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนือง 39.80 7.61% 11.72 2.97% (4.42) (1.50%)

การดาํเนินงานทยีกเลกิ

สว่นแบง่(ขาดทนุ)จากการดาํเนินงานทียกเลิก – บรษัิทรว่ม (2.81) (0.54%) (5.29) (1.34%) - -

(ขาดทนุ)จากการดาํเนินงานทียกเลิก (2.45) (0.47%) (2.43) (0.62%) (0.06) (0.02%)

กาํไร(ขาดทุน)หรบัปีจากการดาํเนินงานทยีกเลกิ (5.26) (1.01%) (7.72) (1.96%) (0.06) (0.02%)

กาํไรสทุธิสาํหรับปี 34.54 6.60% 4.00 1.01% (4.48) (1.52%)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

รายการทีจะไมถ่กูจดัประเภทใหมไ่วใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 1.11 0.22% (1.65) (0.42%) 0.68 0.23%

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรับปี 35.65 6.82% 2.35 0.60% (3.80) (1.29%)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี

สว่นทเีป็นของบรษัิทใหญ่ 31.10 5.95% 7.70 1.95% (3.70) (1.26%)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 3.44 0.66% (3.70) (0.94%) (0.77) (0.26%)

34.54 6.60% 4.00 1.01% (4.47) (1.52%)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของบรษัิทใหญ่ 32.26 6.17% 6.08 1.54% (3.11) (1.06%)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 3.39 0.65% (3.73) (0.94%) (0.69) (0.23%)

35.65 6.82% 2.35 0.60% (3.80) (1.29%)
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สรุปรายการงบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ)

สนิสดุ 31 ธ.ค. 61 สนิสดุ 31 ธ.ค. 62 สนิสดุ 31 ธ.ค. 63

ล้านบาท ล้านบาท ลา้นบาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี

การดาํเนินงานตอ่เนือง 39.81 11.72 (4.42)

การดาํเนินงานทียกเลิก (5.27) (7.72) (0.06)

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี 34.54
 

4.00 (4.48)

รายการปรบัปรุง

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงนิได้ 8.51 7.84 5.00

คา่เสือมราคา 14.00 13.34 11.16

คา่ตดัจาํหน่าย 0.39 0.34 4.54

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุเผือขาย (0.49) (0.79) -

(กาํไร)ขาดทนุจากการจาํหน่ายทรพัยส์ิน (0.84) 0.05 (0.20)

กาํไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม - (25.41) -

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2.09 7.08 2.03

คา่เผือหนีสงสยัจะสญู 2.53 - -

ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน - - 0.76

ขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือ - - 0.10

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของค่าความนิยม - 6.80 -

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนทียงัไมเ่กิดขึนจรงิ 0.14 1.62 (0.36)

รายไดด้อกเบีย (0.16) (0.16) (0.18)

รายไดเ้งนิปันผล

ตน้ทนุทางการเงนิ 0.29 0.23 1.25

สว่นแบง่(กาํไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและส่วนไดเ้สีย
ในการรว่มคา้

(0.51) 0.43 0.11

สว่นแบง่(กาํไร)ขาดทนุจากการดาํเนินงานทยีกเลิก 2.81 5.29 -

63.30 20.83 19.69

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

- ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวียนอนื (67.07) 25.51 43.03

- สินคา้คงเหลือ 26.91 (30.81) 21.19

- สินทรพัยห์มนุเวียนอนื (0.36) 2.82 (0.31)

- สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอนืทถืีอไวเ้พือขาย - - 3.38

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมนุเวียนอนื 10.98 14.56 (27.74)

- หนีสินหมนุเวียนอนื (4.16) 39.20 (0.34)

- รายไดร้บัลว่งหนา้ - - (22.48)

- ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจ่าย - (3.86) (8.18)

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 29.60 68.25 28.24

- จ่ายดอกเบีย (0.30) (0.23) (1.25)

- รบัคืนภาษีเงินได้ - 7.85 12.57

- จ่ายภาษีเงินได้ (17.26) (18.15) (10.30)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 12.04 57.72 29.26
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สรุปรายการงบกระแสเงินสด (ตอ่)

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ)

สินสดุ 31 ธ.ค. 61 สินสดุ 31 ธ.ค. 62 สินสดุ 31 ธ.ค. 63

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายเพือซอืเงินลงทนุชวัคราว - (0.03) (0.01)

เงินสดจ่ายใหกู้ย้ืมแก่กิจกรรมทีเกียวขอ้ง - - -

เงินสดจ่ายรบัจากใหกู้ย้ืมแก่กิจกรรมทีเกียวขอ้ง 4.50 - -

เงินฝากธนาคารทีมภีาระคาํประกนั(เพิมขนึ)ลดลง (5.33) 5.00 (5.00)

เงินสดจ่ายเพือซอืเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย (76.00) (137.00) (90.00)

เงินสดรบัจากการลงทนุเผือขาย 100.40 115.88 73.42

เงินสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม - 26.67 -

เงินสดจ่ายเพือเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและส่วนได้

เสียในการรว่มคา้

(14.50) - -

เงินสดจ่ายซือเงินลงทนุระยะยาวอืน - (5.00) (0.19)

เงินสดรบัจากการขายเงนิลงทนุชวัคราว 0.55 - -

เงินสดรบัคืนจากการเลิกส่วนตวัไดเ้สียใน          

การรว่มคา้

- 2.41 -

เงินสดจ่ายเพือซอืทดีิน อาคารและอปุกรณ์ (1.66) (1.33) (0.67)

เงินสดรบัจากการขายอปุกรณ์ 0.85 - 0.23

เงินสดจ่ายเพือซอืโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (0.02) (1.76) (0.74)

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ 9.35 5.00 22.81

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินปันผลจ่าย - (64.00) -

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ (0.90) (0.97) (2.10)

เงินสดรบัจากการออกหุน้เพิมทนุ 0.25 - -

เงินสดรบัจากการออกหุน้ของบรษัิทย่อย 0.25 - -

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (0.60) (64.97) (2.10)

เงินสดและรายการเทียบเงนิสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ 20.78 (2.25) 4.35

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด-ยอดตน้ปี 32.14 52.79 47.46

ขาดทนุจากอตัราและเปลียนของเงนิสดและ

รายการเทีบเทา่เงินสด

(0.13) 1.62 0.36

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด-ยอดสินปี 52.79 48.92 52.17

เงินสดทีถกูจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรพัยท์ถืีอไวเ้พือ

ขาย

- (1.46) -

เงินและรายการเทียบเทา่เงนิสด-ยอดสินปี สทุธิ 52.79 47.46 52.17

เงินปันผลรบั 0.40 - -

ดอกเบียรบั 0.16 0.16 0.15
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(3) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญ

อัตราส่วนทางการเงนิ
ตรวจสอบแล้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.86 2.02 2.57

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ เทา่ 2.74 1.18 1.51

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.18 0.45 0.40

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการคา้ เทา่ 5.93 4.04 4.40

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย วนั 61.55 90.35 82.95

อตัราสว่นหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เทา่ 8.65 6.32 4.29

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย วนั 42.20 57.75 85.08

อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนีการคา้ เทา่ 9.70 6.19 5.59

ระยะเวลาชาํระหนีเจา้หนีการคา้ วนั 37.63 58.97 65.30

Cash Cycle วนั 66.12 89.13 102.73

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratios)

อตัรากาํไรขนัตน้ % 28.67% 27.96% 27.50%

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (EBIT) % 8.60% (0.03%) 0.45%

อตัรากาํไรอนื % 0.60% 6.87% 0.47%

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทาํกาํไร % 26.75% (58,199.56%) 2,194.27%

อตัรากาํไรสทุธิ % 6.60% 1.01% (1.52%)

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 5.12% 0.65% (0.73%)

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratios)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ % 4.68% 0.53% (0.61%)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % 8.21% 0.98% (1.12%)

อตัราการหมนุของสินทรพัย์ เทา่ 0.71 0.52 0.40

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios)

อตัราสว่นหนีสินตอ่สว่นของเจา้ของ เทา่ 0.13 0.23 0.16

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบีย เทา่ 164.52 85.45 1.47

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash basis) เทา่ 0.74 0.80 4.56

อตัราการจ่ายเงนิปันผล % 0.00% 1,598.37% 0.00%

หมายเหต:ุ - ทีประชมุกรรมการบรษัิท เมอืวนัที 22 กมุภาพนัธ์ 2564 มมีตใิหเ้สนอทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564
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ผลการดาํเนินงาน

ภาพรวมของผลการดาํเนินงานทีผ่านมา

บริษัทดาํเนินธุรกิจหลกัจากการผลิตรายการทงัทางสือโทรทศันแ์ละสือออนไลน์ โดยเป็นการผลิตเพือขายโฆษณาทางสือโทรทศัน์ ซงึบริษัทจะซอืเวลา

และ/หรือแบง่เวลาโฆษณากบัทางสถานีเพือออกอากาศรายการทีผลิต และการรบัจา้งผลิตใหท้างสถานีและสือออนไลน์ โดยในปี 2563 บรษิัทมีผลงานที

ดาํเนินการผลิตแบง่ออกไดด้งันี

บริษัทมีรายการโทรทศันที์ขายโฆษณาออกอากาศทงัสินจาํนวน 5 รายการ ไดแ้ก่ MASTER KEY, TAKE ME OUT (THAILAND), หลวงตามหาชน,

WHO’S NO.1 และ บา้นแสนสขุ ซงึออกอากาศทางสถานีโทรทศันช์่อง 3HD (ช่อง 33)

ในปี 2563 บริษัทรบัจา้งผลิตรายการ/ละคร ทางสือโทรทศันแ์ละสือออนไลนท์งัสินจาํนวน 9 รายการ ไดแ้ก่ ละครวุน่รกันกัขา่ว, 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 ละครสตูรเล่ยเ์สน่หา เป็นตน้ นอกจากนีบริษัทรบัจา้งประชาสมัพนัธสิ์นคา้ จดักิจกรรมใหก้บัลกูคา้ทวัไปทงัภาครฐัและ

เอกชน ดาํเนินธุรกิจบริหารศิลปิน และใหบ้ริการสตดิูโอ

บริษัทมีรายไดจ้ากดาํเนินธุรกิจ สรุปไดด้งันี

1) รายไดค่้าโฆษณา เป็นรายไดค้่าโฆษณาทีเกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการโทรทศัน์ โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มตวัแทนบริษัท

โฆษณา (AGENCY) และเจา้ของผลิตภณัฑ์ (DIRECT CUSTOMER) และจากส่วนแบ่งรายไดท้างสือออนไลน์ เช่น YOUTUBE, FACEBOOK และ

VLOG เป็นตน้

2) รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ซงึเกิดจากการรบัจา้งผลิตรายการ/ละคร รบัจา้งประชาสมัพนัธสิ์นคา้ รบัจา้งจดักิจกรรม (EVENT) ต่างๆ และใหบ้ริการ

สตดิูโอ ซงึมีกลุ่มลกูคา้ ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้สถานีโทรทศัน์ กลุ่มลกูคา้สถานีออนไลน์ กลุ่มลูกคา้บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และผูผ้ลิตรายการทวัไป

3) รายไดจ้ากการบริหารศิลปิน ซงึเกิดจากการนกัแสดงในสงักดัทีบริษัทสรา้งและพฒันาขนึ รบังานแสดง, พิธีกร, รีวิวสินคา้, พรีเซน็เตอร์ และถ่าย

นิตยสาร เป็นตน้ โดยในปี 2563 มีศิลปินทีสรา้งรายไดท้งัหมดจาํนวน 5 ท่าน

การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน

รายได้

สามารถสรุปและอธิบายรายละเอยีดโครงสรา้งรายไดข้องบริษัท ไดด้งันี

รายได้แยกประเภท

งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ)

งวดบัญชสีนิสดุ
31 ธ.ค. 61

งวดบัญชสีนิสดุ
31 ธ.ค. 62

งวดบัญชสีนิสดุ
31 ธ.ค. 63

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายไดค้า่โฆษณา 202.72 38.53% 168.39 39.91% 134.36 45.49%

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 316.63 60.19% 220.64 52.30% 155.45 52.63%

รายไดจ้ากการบรหิารศิลปิน 3.61 0.69% 5.69 1.35% 3.85 1.30%

รายไดจ้ากการขาย - - 0.07 0.01% 0.34 0.12%

รวมรายได้ 522.96 99.41% 394.78 93.57% 294.00 99.54%

รายไดอื้น 3.11 0.59% 1.72 0.41% 1.37 0.46%

กาํไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม - - 25.41 6.02% - -

รายได้รวม 526.08 100.00% 421.91 100.00% 295.37 100.00%

ทมีา : ขอ้มลูจากบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

การวเิคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ
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1) รายไดค่้าโฆษณา

รายไดค่้าโฆษณา เป็นรายไดที้เกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการโทรทศันข์องบริษัท และ CMED (CMED = บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั เป็น

บริษัทย่อยทีบริษัทถือครองหุน้อยู่ที 99.99%) ซงึบริษัทจะทาํการตกลงเช่าเวลาจากสถานีโทรทศันเ์พือออกอากาศรายการทีบริษัทดาํเนินการผลิต และ

ขายเวลาโฆษณาใหก้บักลุ่มลูกคา้ ไดแ้ก่ กลุ่มตวัแทนบริษัทโฆษณา (AGENCY) และเจา้ของผลิตภณัฑ์ (DIRECT CUSTOMER) ทีตอ้งการ

ประชาสมัพนัธสิ์นคา้และบริการของตนเอง และรายไดที้เกิดจากการบริหารสือผ่าน FACEBOOK OFFICIAL, ส่วนแบง่รายไดจ้าก YOUTUBE,

FACEBOOK และใน VLOG ต่างๆ

ทงันี ในปี 2561 ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีรายไดค้่าโฆษณา เท่ากบั 202.72 ลา้นบาท เท่ากบั 168.39 ลา้นบาท และเท่ากบั 134.56 ลา้นบาท

ตามลาํดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 38.53 รอ้ยละ 39.91 และรอ้ยละ 45.49 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั โดยแบง่เป็นรายไดค้่าโฆษณาทีเกิดในนามบริษัทคิด

เป็น รอ้ยละ 44.72 รอ้ยละ 33.40 และรอ้ยละ 34.46 ของรายไดค้่าโฆษณา ตามลาํดบั และเป็นรายไดค้่าโฆษณาในนาม CMED คิดเป็นรอ้ยละ 55.28

รอ้ยละ 66.60 และรอ้ยละ 65.54 ของรายไดค่้าโฆษณาใน ตามลาํดบั

ซงึจะเห็นไดว้า่รายไดค่้าโฆษณาในปี 2561 มีสดัส่วนระหวา่งบริษัท และ CMED เพิมขนึ โดยมีสาเหตมุาจากการรายการใหม่ของบริษัทในปีนีคือ

รายการ BIGHEADS THAILAND ทีออกอากาศทางช่อง ONE (ช่อง 31) ในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2561 และในส่วนของ CMED ยงัไม่มีรายการใหม่เพิม

ขนึมาในปี จงึทาํใหส้ดัส่วนของรายไดเ้ปลียนแปลงไป

ในปี 2562 บริษัทไม่ไดด้าํเนินงานรายการ BIGHEADS THAILAND ต่อ ทาํใหเ้วลาทีมีไวใ้นการขายโฆษณาลดลง ประกอบสภาวะของตลาดโฆษณา

ทางโทรทศันที์ยอดรายไดจ้ริงตาํกว่าราคา RAD CARD มากขนึ ถึงแมม้ลูค่าตลาดโฆษณาโดยรวมในปี 2562 จะปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ย แต่พบวา่สินคา้

รายใหญ่ในตลาดไดป้รบัลดงบโฆษณาลงอย่างต่อเนืองจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและจากเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการแขง่ขนั

ของสือโฆษณาอนืทีเขา้มาทดแทนสงูขนึซงึมีความหลากหลายและเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ไดเ้จาะจงกวา่ วดัผลไดง้่ายกว่าการโฆษณาทางสือโทรทศัน์

สาํหรบัในปี 2563 บริษัทมีรายไดค้่าโฆษณาลดลงกวา่ 34.03 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 20.21 ซงึสาเหตหุลกัมาจากสถานะการณก์ารแพรร่ะบาดของ

ไวรสัโควิด-19 ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจหยดุชะงกั ตลาดโฆษณาหดตวัลง เอเจนซีต่างๆ ไม่สามารถแพลนสือโฆษณาเนืองจากลกูคา้ต่างหยดุใชเ้ม็ดเงินโฆษณา

เช่นกนั และในช่วงทีมีการนาํเทปรายการมาออกอากาศซาํนนั ทางสถานีก็ไดป้รบัลดเวลาทีสามารถขายโฆษณาลงครงึนึงจากเวลาขายปกติ ประกอบกบั

ในปี 2563 บริษัทไม่ไดผ้ลิตและออกอากาศเพือขายโฆษณารายการ HAY DAY และ RERUN รายการ DANCE DANCE DANCE ส่งผลใหเ้วลาทีมีเพือ

ขายโฆษณาลดลง

อย่างไรก็ตามบริษัทยงัคงคิดสรา้งสรรคร์ายการใหม่ๆ ทีเหมาะสมมาเพิมเติมเพือทดแทนรายการทีไดร้บัความนิยมนอ้ยลงและเลิกการผลิตไป โดยใน

ปี 2563 มีการปรบัเปลียนจาํนวนวนัออกอากาศของรายการ MASTER KEY ลดลงจากเดิมสปัดาหล์ะ 5 วนั เหลือสปัดาหล์ะ 3 วนั และไดน้าํรายการ

WHO’S NO.1 มาออกอากาศแทน 2 วนัทีขาดไป รวมทงัการไดน้าํรายการบา้นแสนสขุ มาออกอากาศแทนละครหลวงตามหาชน ในวนัและเวลาเดียวกนั

โดยในปี 2563 มีรายการทีทาํการออกอากาศซาํ ดงันี ละครหลวงตามหาชน ออกอากาศซาํจาํนวน 25 วนัในช่วงเดือน มีนาคม – มิถนุายน และใน

เดือนพฤศจิกายน โดยงดออกอากาศในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม, รายการ MASTER KEY ออกอากาศซาํจาํนวน 13 วนัในช่วงเดือน เมษายน –

พฤษภาคม, รายการ WHO’S NO.1 ออกอากาศซาํจาํนวน 2 วนัในเดือน เมษายน และรายการ TAKE ME OUT ออกอากาศซาํจาํนวน 4 วนัในเดือน

พฤษภาคม

2) รายไดจ้ากการใหบ้ริการ

รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษัทและบริษัทย่อย เกิดจากการใหบ้ริการใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) รบัจา้งผลิตรายการ/ละคร 2) รบัจา้งจดั EVENT/

บริการอนื และ 3) ใหบ้ริการสตดิูโอ โดยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากบั 316.63 ลา้นบาท เท่ากบั 220.64 ลา้น

บาท และเท่ากบั 155.45 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนเท่ากบั รอ้ยละ 60.19 รอ้ยละ 52.30 และรอ้ยละ 52.63 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั โดยมีรายไดจ้าก

การใหบ้ริการแยกตามลกัษณะ ดงัตารางต่อไปนี

กลุ่มลูกค้า
งบการเงนิรวม

สนิสดุ 31 ธ.ค. 61 สนิสดุ 31 ธ.ค. 62 สนิสดุ 31 ธ.ค. 63

รบัจา้งผลิต 253.81 80.16% 190.96 86.55% 144.66 93.06%

รบัจา้งจดั Event / บรกิารอนื 49.79 15.72% 16.31 7.39% 2.97 1.91%

ใหบ้รกิารสตดูิโอ 13.03 4.12% 13.37 6.06% 7.82 5.03%

รวมรายได้จากการให้บรกิาร 316.63 100.00% 220.64 100.00% 155.45 100.00%

ทมีา : ขอ้มลูจากบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563
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ในปี 2561 บริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากบั 316.63 ลา้นบาท โดยแบง่เป็น

- รายไดจ้ากการรบัจา้งผลิตรายการ/ละคร ใหก้บัสถานีโทรทศันช่์องต่างๆ รวมถืงชอ่งทางออนไลน์ จาํนวน 13 รายการ เช่น ละครสิงหะนาคะ,

ละคร TOGETHER WITH ME THE NEXT CHAPTER, รายการ TAKE GUY OUT, รายการ TAKE ME OUT REALITY, รายการอาทิตยอ์ทุยั เดอะเจอรนี์

2, รายการ THE PRICE IS RIGHT (THAILAND), รายการเสน่หาสตอรร์,ี รายการเกมสซ์อ่นผี, รายการแก๊งป่วนดวลราคา, YOU ARE MY FANTASY,

และ รายการ DANCE DANCE DANCE (THAILAND) เป็นตน้ มีรายไดร้วม 253.81 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 80.16 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ

- รายไดร้บัจา้งประชาสมัพนัธสิ์นคา้และการจดักิจกรรม (EVENT) ต่างๆ และรบัจา้ง PLAN MEDIA VDO ONLINE ใหก้บัลกูคา้มีจาํนวนรวม

ทงัสิน 31 ราย มีรายไดร้วม 49.78 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15.72 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการสตดิูโอ (ช่วงทีว่างจากการใชถ้่ายทาํรายการของบริษัท) แก่บคุคล/บริษัทภายนอก จาํนวน 5 สตดิูโอ 16 โรงเก็บฉาก มี

รายไดร้วม 13.03 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.12 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ

ในปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากบั 220.64 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 95.99 ลา้นบาท ลดลงในอตัรารอ้ยละ 30.32 โดย

แบง่เป็น

- รายไดจ้ากการรบัจา้งผลิตรายการ/ละคร ใหก้บัสถานีโทรทศันช่์องต่างๆ รวมถืงช่องทางออนไลน์ จาํนวน 7 รายการ ไดแ้ก่ รายการ THE

PRICE IS RIGHT (THAILAND), รายการ TAKE ME OUT REALITY, รายการแก๊งป่วนดวลราคา, รายการเสน่หาสตอรรี์, YOU ARE MY FANTASY,

รายการ THE ATTITUDE และ รายการอาทิตยอ์ทุยั เดอะเจอรนี์ เป็นตน้ มีรายไดร้วม 190.96 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 86.55 ของรายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการ ลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 62.85 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 24.76 จากจาํนวนงานทีลดลงเมือเทียบกบัปี 2561 และไม่มีงานละครทีส่งมอบและ

รบัรูร้ายไดภ้ายในปี 2562 นี

- รายไดร้บัจา้งประชาสมัพนัธสิ์นคา้และการจดักิจกรรม (EVENT) ต่างๆ และรบัจา้ง PLAN MEDIA VDO ONLINE ใหก้บัลกูคา้มีจาํนวนรวม

ทงัสิน 16 ราย มีรายไดร้วม 16.31 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.39 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ ลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 33.48 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 67.24 ซงึเป็นผลกระทบโดยตรงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณรายจ่ายทีล่าชา้ ส่งผลใหแ้ต่ละธุรกิจตอ้งประหยดัและตดั

งบประมาณรายจ่ายดา้นประชาสมัพนัธล์ง

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการสตดิูโอ (ช่วงทีว่างจากการใชถ้่ายทาํรายการของบริษัท) แก่บคุคล/บริษัทภายนอก จาํนวน 5 สตดิูโอ 16 โรงเก็บฉาก มี

รายไดใ้นปี 2562 รวม 13.37 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.06 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ เพิมขนึจากปี 2561 เท่ากบั 0.34 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 2.61 โดยเป็นผลกระทบมาจากการลดงานจา้งผลิตของสถานีลง ลกูคา้ทีมาใชบ้ริการสตดิูโอในการถ่ายทาํก็มีความตอ้งการลดลง อย่างไรก็ตามการที

บริษัทมีสตดิูโอหลากหลายขนาดไวร้องรบังานถ่ายทาํ จึงทาํใหร้ายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ภายนอกทีมาใชบ้ริการลดลงเพียงเล็กนอ้ย

สาํหรบัในปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากบั 155.45 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 65.19 ลา้นบาท ลดลงในอตัรารอ้ยละ 29.55

โดยแบง่เป็น

- รายไดจ้ากการรบัจา้งผลิตรายการ/ละคร ใหก้บัสถานีโทรทศันช่์องต่างๆ รวมถืงช่องทางออนไลน์ จาํนวน 9 รายการ ไดแ้ก่ ละครวุน่รกันกัข่าว,

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 ละครสตูรเล่ยเ์สน่หา เป็นตน้ มีรายไดร้วม 144.66 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 93.06 ของ

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 46.30 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 24.25 โดยสาเหตทีุรายไดจ้ากการรบัจง้ผลิตรายการ/ละคร ยงัคงลดลง

แมจ้ะมีละครเขา้มาในปี 2563 นีเกิดจากรายรบัจา้งผลิตรายการรายการหนึง ไดเ้ปลียนผูว้า่จา้งและสถานีออกอากาศ ปรบัรูปแบบ ลดจาํนวนเกมสแ์ละจาํ

ตอนลง ส่งผลใหร้ายไดค่้าจา้งผลิตลดลงอย่างมากถึงแมว้า่ยงัคงรบัจา้งผลิตรายการเดิมอยู่ก็ตาม

- รายไดร้บัจา้งประชาสมัพนัธสิ์นคา้และการจดักิจกรรม (EVENT) ต่างๆ และรบัจา้ง PLAN MEDIA VDO ONLINE ใหก้บัลกูคา้มีจาํนวนรวม

ทงัสิน 6 ราย มีรายไดร้วม 2.97 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.91 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 13.34 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 81.79 ซงึเป็นผลกระทบโดยตรงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 และมาตรการ SOCIAL DISTANCING ทาํใหไ้ม่มีงานกิจกรรมเกิดขนึ ซงึ

กิจกรรมในปี 2563 ทีรบัรูร้ายไดส้่วนใหญ่เป็นงานดา้นสือออนไลนเ์กือบทงัสิน

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการสตดิูโอ (ช่วงทีว่างจากการใชถ้่ายทาํรายการของบริษัท) แก่บคุคล/บริษัทภายนอก จาํนวน 5 สตดิูโอ 16 โรงเก็บฉาก มี

รายไดใ้นปี 2563 รวม 7.82 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.03 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 5.90 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ

44.13 จากมาตรการของภาครฐัจากสถานการณโ์ควิท-19 งดการถ่ายทาํรายการ และทางสถานีโทรทศันน์าํรายการต่างๆ มาออกอากาศซาํ จงึส่งผลต่อ

ลกูคา้ทีชะลอการถ่ายทาํรายการเทปใหม่ๆ ออกไป

บริษัทไดมุ้่งเนน้ทีจะขยายงานในส่วนการรบัจา้งผลิตรายการ/ละคร ทงัทางสือโทรทศันแ์ละสือออนไลน์ และสรา้งรายไดเ้พิมจากรายการต่างๆ ทีทาง

บริษัทถือลิขสิทธิอยู่ เพือทดแทนรายไดที้ลดลงอย่างต่อเนืองจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทีลกูคา้ปรบัลดงบประมาณและกระจายเงินไปในสืออืนๆ ทาํให้

ผูจ้า้งผลิตรายการ/ละคร และสถานีโทรทศันป์รบัลดตน้ทนุหรือเงินค่าจา้งผลิตลง ประกอบกบัการนาํรายการมาออกอากาศซาํทาํใหค้วามตอ้งการของการ

จา้งผลิตรายการใหม่ลดลง อีกทงัส่งผลใหร้ายไดใ้นกลุ่มรบัจา้งผลิตรายการ/ละคร ลดลงอย่างต่อเนืองทกุปี และในปี 2563 นีตอ้งเผชิญกบัวิกฤตโควิด-19

ซงึทาํใหเ้ศรษฐกิจหยดุชะงกัลูกคา้หยดุการใชเ้ม็ดเงินโฆษณา ตลาดโฆษณาโดยรวมหดตวัลง
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รายได้อนื
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษัิทมีรายไดอื้นเท่ากบั 3.11 ลา้นบาท 27.13 ลา้นบาท และ 1.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.59 รอ้ย

ละ 6.43 และรอ้ยละ 0.46 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั
รายไดอื้นในปี 2563 ส่วนใหญ่เกิดจาก กาํไรจากอตัราแลกเปลียนจาํนวน 0.36 ลา้นบาท ดอกเบียรบัจาํนวน 0.18 ลา้นบาท กาํไรจากการจาํหน่าย

ทรพัยสิ์นจาํนวน 0.23 ลา้นบาท และจากเงินกองทนุสาํรองเลียงชีพรบัคืน 0.13 ลา้นบาท เป็นตน้
ในปี 2562 บริษัทไดจ้าํหน่ายเงินลงทนุในบริษัท โมอินดี ดิจิตอล จาํกดั ซงึเป็นบริษัทรว่มมลูค่าเงินลงทนุทงัสิน 27.92 ลา้นบาท ใหแ้ก่ ANYMIND

GROUP LIMITED โดยไดร้บัผลตอบแทนเป็นตวัเงินและหุม้บุริมสิทธิของ ANYMIND GROUP LIMITED มลูค่ารวม 53.33 ลา้นบาท ทาํใหเ้กิดกาํไรจาก
การจาํหน่ายเงินลงทนุในบริษัทรว่มจาํนวน 25.41 ลา้นบาท
ตน้ทนุและกาํไรขนัตน้

ตน้ทนุประกอบดว้ย ตน้ทนุทีเกิดจากธุรกิจทีมีรายไดค้่าโฆษณา รายไดก้ารใหบ้ริการ รายไดก้ารบริหารศิลปิน และรายไดจ้ากการขายสินคา้ ซงึตน้ทนุ
ขายและบริการหลกั ไดแ้ก่ ค่าพิธีกร/นกัแสดง ค่าจา้งแรงงาน ค่า PROPS/ART/COSTUME ค่าสถานทีถ่ายทาํ/ทีพกั ค่าอาหาร ค่าอปุกรณถ์่ายทาํ ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าเงินรางวลั/ของรางวลั ค่าจา้งผลิต ค่าตดัต่อ/ลงเสียง ค่าลิขสิทธิ ค่าเช่าเวลาสถานี เป็นตน้ ซงึทงัหมดนีจะถกูจดัทาํอยู่ในงบประมาณ
ถ่ายทาํในแต่ละรายการ ซงึผ่านการอนมุติัตามขนัตอนทกุครงัก่อนดาํเนินการผลิต

กาํไร (ขาดทุน) ขนัต้น

ตามประเภทธุรกจิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

กาํไร (ขาดทุน) ขนัต้น

(ล้านบาท)

อัตรากาํไรขันต้น

(รอ้ยละ)

กาํไร (ขาดทุน) ขนัต้น

(ล้านบาท)

อัตรากาํไรขันต้น

(รอ้ยละ)

กาํไร (ขาดทุน) ขนัต้น

(ล้านบาท)

อัตรากาํไรขันต้น

(รอ้ยละ)

การโฆษณา 68.39 33.74% 39.23 23.30% 39.27 29.23%

การใหบ้รกิาร 80.93 25.56% 69.88 31.67% 40.43 26.01%

การบรหิารศิลปิน 0.59 16.34% 1.29 22.67% 0.91 23.64%

การขายสินคา้ - - (0.02) (28.57%) 0.23 67.65%)

รวม 149.91 28.67% 110.37 27.96% 80.84 27.50%

ในปี 2561 มีตน้ทนุขายและบริการเท่ากบั 373.05 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 71.33 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ประกอบดว้ย ตน้ทนุทีเกิดจาก
ธุรกิจทีมีรายไดค้่าโฆษณาเท่ากบั 134.33 ลา้นบาท จากธุรกิจทีมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากบั 235.70 ลา้นบาท จากธุรกิจทีมีรายไดจ้ากการบริหาร
ศิลปินเท่ากบั 3.02 ลา้นบาท เนืองจากในปี 2561 ราคาขายโฆษณาไดป้รบัตวัลดลงโดยเฉพาะในช่องทีวีเดิม (ช่องอนาล็อค) ทีปรบัตวัลดลงไปตามราคา
ของช่องทีวีดิจิทลั จึงส่งผลใหก้าํไรขนัตน้จากค่าโฆษณาปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนือง ทางบริษัทจึงไดป้รบัลดการผลิตรายการโฆษณาทีมีความสามารถใน
การทาํกาํไรนอ้ยลง และเพิมการรบัจา้งผลิตรายการโทรทศัน์ การรบัจา้งจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ การรบัจา้งจดังาน EVENT และการรบัจา้ง PLAN
MEDIA VDO ONLINE

ในปี 2562 มีตน้ทนุขายและบริการเท่ากบั 284.41 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 72.04 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ประกอบดว้ย ตน้ทนุทีเกิดจาก
ธุรกิจทีมีรายไดค้่าโฆษณาเท่ากบั 129.16 ลา้นบาท จากธุรกิจทีมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากบั 150.76 ลา้นบาท จากธุรกิจทีมีรายไดจ้ากการบริหาร
ศิลปินเท่ากบั 4.40 ลา้นบาท และจากธุรกิจทีมีรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 0.09 ลา้นบาท ซงึในปี 2562 บริษัทมีอตัรากาํไรขนัตน้ลดลงจากปี 2561
จากรอ้ยละ 28.67 เป็นรอ้ยละ 27.96 ในปี 2562 เนืองจากในปี 2562 ราคาขายโฆษณาไดป้รบัตวัลดลงอย่างต่อเนืองทาํใหร้ายไดต้่อนาทีขายตาํลงกวา่ปี
2561 ในทางกลบักนัตน้ทนุทีใชใ้นการผลิตรายการทีขายโฆษณายงัคงประกอบดว้ยตน้ทนุทีสาํคญัจึงสามารถประหยดัลงไดน้อ้ยกวา่อตัราการลดลงของ
ค่าโฆษณา จงึส่งผลใหก้าํไรขนัตน้จากค่าโฆษณาปรบัตวัลดลง แต่สาํหรบัการรบัจา้งผลิตรายการและจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ รวมทงัการใหบ้ริการ
สตดิูโอโดยรวมในปี 2562 สามารถทาํอตัรากาํไรไดส้งูขนึจากปี 2561 จากเดิมรอ้ยละ 25.56 เป็นรอ้ยละ 31.67 ในปี 2562 เป็นผลมาจากการควบคมุ
งบประมาณค่าใชจ่้ายในการผลิตใหเ้ป็นไปตามนโยบายอตัรากาํไรขนัตน้ทีบริษัทกาํหนดไว้ แมว้า่ปริมาณงานและรายไดร้วมในกลุม่งานนีจะลดลงแต่
ยงัคงสามารถทาํอตัรากาํไรขนัตน้ไดเ้พิมขนึ

สาํหรบัในปี 2563 มีตน้ทนุขายและบริการเท่ากบั 213.16 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 72.50 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ประกอบดว้ย ตน้ทนุที
เกิดจากธุรกิจทีมีรายไดค้่าโฆษณาเท่ากบั 95.09 ลา้นบาท จากธุรกิจทีมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเท่ากบั 115.02 ลา้นบาท จากธุรกิจทีมีรายไดจ้ากการ
บริหารศิลปินเท่ากบั 2.94 ลา้นบาท และจากธุรกิจทีมีรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 0.11 ลา้นบาท

ในส่วนของธุรกิจโฆษณาในปี 2563 ทางบริษัทไดห้ยดุผลิตรายการทีทาํกาํไรขนัตน้ไดน้อ้ยกว่าทีประมาณการไวใ้นปี 2562 ประกอบกบัการปรบัลด
วนัออกอากาศของรายการ MASTER KEY ลงและนาํรายการ WHO’S NO.1 มาออกอากาศแทน ส่งผลโดยตรงต่อรายไดที้เพิมขนึ การปรบัเปลียน
ลกัษณะการดาํเนินรายการของรายการ TAKE ME OUT ในแต่ละวนัทาํใหส้ามารถประหยดัตน้ทนุไดม้ากขนึ และตน้ทนุผลิตทีลดลดจากการออกอากาศ
ซาํ ส่งผลใหก้าํไรขนัตน้มีจาํนวน 39.27 ลา้นบาทเทียบเท่ากบัปี 2562 ทีมีกาํไรขนัตน้จาํนวน 39.22 ลา้นบาท แต่อตัรากาํไรขนัตน้ในปี 2563 เท่ากบัรอ้ย
ละ 29.23 เพิมสงูขนึกว่าปี 2562 ทีมีอตัรากาํไรขนัตน้ทีรอ้ยละ 23.30

ในส่วนของธุรกิจการใหบ้ริการในปี 2563 บริษัทมีตน้ทนุจากธุรกิจการใหบ้ริการเท่ากบั 115.02 ลา้นบาท ลดลง 35.74 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ
23.71 เมือเทียบกบัปีก่อน และมีกาํไรขนัตน้จากธุรกิจการใหบ้ริการในปี 2563 เท่ากบั 40.43 ลา้นบาท ลดลง 29.45 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 42.14 เมือ
เทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการสูญเสียรายไดแ้ละความสามารถในการทาํกาํไรจากรายการรบัจา้งผลิตรายการหนงึซงึเป็นรายการทีทาํรายไดไ้ดส้งูและ
เป็นรายการหลกัในการรบัจา้งผลิตในปี 2561 ถึงแมใ้นปี 2563 นีจะมีการรบัจา้งผลิตละครเขา้มาทดแทนแลว้ก็ตาม

ทงันี บริษัทมีอตัรากาํไรขนัตน้ ในปี 2561 ปี 2562 และในปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 28.67 รอ้ยละ 27.96 และรอ้ยละ 27.50 ของรายไดร้วมจากการขาย
และบริการ ตามลาํดบั ซงึจะเห็นไดว้า่บริษัทยงัคงควบคมุตน้ทนุในการผลิตและรกัษาระดบัความสามารถในการทาํอตัรากาํไรขนัตน้ไดเ้ทียบเท่าเดิมในแต่
ละปี แมใ้นปี 2563 จะมีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 เขา้มาก็ตาม



ค่าใช้จ่าย

ทมีา : ขอ้มลูจากบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563

ค่าใชจ้่าย

(% ต่อรายได้รวมจากการขายและบริการ)

งบการเงนิรวม

สนิสดุ 31 ธ.ค. 61 สนิสดุ 31 ธ.ค. 62 สนิสดุ 31 ธ.ค. 63

ตน้ทนุการจดัจาํหน่าย 6.33 1.21% 4.85 1.23% 3.97 1.35%

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 98.60 18.85% 105.62 26.75% 75.54 25.69%

รวม 104.93 20.06% 110.47 27.98% 79.51 27.04%

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของค่าความนิยม - - 6.80 1.72% - -

ตน้ทนุทางการเงนิ 0.29 0.06% 0.23 0.06% 1.25 0.43%

บริษัทมีตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 104.93 ลา้นบาท เท่ากบั 110.47 ลา้นบาท

และเท่ากบั 79.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 20.06 รอ้ยละ 27.98 และรอ้ยละ 27.04 ของรายไดร้วมจากการขายและบริการ ตามลาํดบั

โดยมีรายละเอยีดการเปลียนของตน้ทุนการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดงันี

ตน้ทนุการจดัจาํหน่าย

ตน้ทนุการจดัจาํหน่าย ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย ค่ารบัรองลูกคา้ ค่าทีปรกึษาทางการตลาด และค่านายหนา้เพือเสรมิการขาย โดยในปี

2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีตน้ทนุการจดัจาํหน่าย เท่ากบั 6.33 ลา้นบาท เท่ากบั 4.85 ลา้นบาท และเท่ากบั 3.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั

โดยตน้ทนุการจดัจาํหน่าย ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 1.48 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 23.38 เมือเทียบกบัปี 2561 เป็นผลจากการปรบัลด

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายลงในปี 2562

สาํหรบัตน้ทนุการจดัจาํหน่าย ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 0.88 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 18.14 เมือเทียบกบัปี 2562 เป็นผลมาจากการยกเลิก

การลงทุนและจดทะเบียนเลิกดาํเนินงานของบริษัทย่อยทีดาํเนินธุรกิจเกียวกบัการขายเครืองสาํอางค์

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเกียวกบัเงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน ค่าเสือมราคา ค่าทีปรกึษา ค่าสาธารณปูโภค และ ค่าใชจ่้าย

อนืๆ โดยในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร เท่ากบั 98.60 ลา้นบาท เท่ากบั 105.62 ลา้นบาท และเท่ากบั 75.54 ลา้นบาท

ตามลาํดบั

โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2562 เพิมขนึจากปี 2561 เท่ากบั 7.02 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.12 เมือเทียบกบัปี 2561 เป็นผลมาจากค่าใชจ่้ายพิเศษ

ทีเพิมขนึจากการรบัรูเ้งินชดเชยเพือพนกังานเกษียณอายเุพิมขนึภายในปีจากผลของการเปลียนแปลงการคาํนวณใหม่ 3.90 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายทางภาษี

เพิมขนึ 5.33 ลา้นบาท เงินชดเชยพนกังาน 2.70 ลา้นบาท และขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนเพิมขนึ 1.48 ลา้นบาท แต่เมือพิจารณาโดยดจูากเฉพาะ

ค่าใชจ่้ายประจาํแลว้บริษัทยงัสามารถควบคมุค่าใชจ่้ายใหล้ดลงได้

สาํหรบัค่าใขจ่้ายในการบริหารในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 30.08 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 28.48 เมือเทียบกบัปี 2562 เป็นผลมาจากการลดลง

ของค่าใชจ่้ายพิเศษในปี 2562 การลดปรมิาณพนกังานลงในปี 2563 และมาตรการต่างๆ ทีทางภาครฐัออกมาช่วยเหลือทงัการลดเงินสมทบกองทนุ

ประกนัสงัคม และการพกัการส่งเงินสมทบเขา้กองทนุสาํรองเลียงชีพ โดยรวมจึงส่งผลใหร้ายจ่ายเกียวกบัพนกังานลดลงเป็นจาํนวนเท่ากบั 20.32 ลา้น

บาท เมือเทียบกบัปี 2562 และจากผลของสถานะการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ทีส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทาํให้

บริษัทตอ้งลดค่าใชจ่้ายทีไม่จาํเป็นลงและควบคมุงบประมาณอย่างเขม้งวด จึงทาํใหค่้าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของบริษัทส่วนอนืๆ ในปี 2563 ลดลง

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

ในปี 2562 บริษัทไดพิ้จารณารบัรูผ้ลขาดทนุจากการตงัค่าเผือการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทีเกิดจากบริษัทย่อยจาํนวน 6.80 ลา้นบาท เนืองจากมีผล

ขาดทนุสะสมและไม่เป็นไปตาม PROJECTION ทีไดต้กลงกนัไวต้ามสญัญารว่มลงทนุ และยงัมีความไม่แน่นอนของรายไดใ้นอนาคต ซงึในปี 2563

บริษัทย่อยดงักล่าวไดป้รบัเปลียนโครงสรา้งการลงทนุและการบริหารงานแต่ยงัคงมีผลขาดทนุต่อเนืองอยู่

ตน้ทนุทางการเงิน

ตน้ทนุทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบียจ่าย และดอกเบียจ่ายตามสิทธิการใชท้รพัยสิ์นจากสญัญาเช่า โดยในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมี

ตน้ทนุทางการเงิน เท่ากบั 0.29 ลา้นบาท เท่ากบั 0.23 ลา้นบาท และเท่ากบั 1.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2563 เพิมขนึเท่ากบั 1.02 ลา้นบาท เมือ

เทียบกบัปี 2562 มาจากการรบัรูด้อกเบียจ่ายตามสิทธิการใชท้รพัยสิ์นจากสญัญาเช่าทีมาตรฐานการบญัชีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 ทงัจาํนวน
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กาํไรสุทธิและอัตรากาํไรสุทธิ

บริษัทมีกาํไร(ขาดทนุ)สทุธิในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 34.54 ลา้นบาท 4.00 ลา้นบาท และ (4.48) ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัรา

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 6.60 รอ้ยละ 1.01 และรอ้ยละ (1.52) ตามลาํดบั โดยการลดลงของกาํไรสุทธิในปี 2562

การลดลงของอตัรากาํไรสทุธิปี 2562 ทีปรบัลดลงจาํนวน 30.54 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 88.42 เมือเทียบกบัปี 2561นนัเป็นผลมาจากรายไดร้วม

จากการขายและบริการทีลดลงอย่างมากตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดโฆษณา ซงึลดลงมาจากปี 2561 เท่ากบั 128.18 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 24.51

และส่งผลต่อกาํไรขนัตน้ทีลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 39.54 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 26.38 จะพบว่ากาํไรขนัตน้ลดลงในอตัราทีสงูกว่าอตัราการลดลงของ

รายได้ และเกิดจากการลดลงของความสามารถในการทาํกาํไรขนัตน้ของธุรกิจโฆษณาจากรอ้ยละ 33.74 เหลือรอ้ยละ 23.30 ในปี 2562

โดยนอกจากผลของการลดลงของอตัราการทาํกาํไรขนัตน้ในปี 2562 บริษัทไดมี้การรบัรูค้่าใชจ่้ายจากผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

เพิมจาํนวน 6.80 ลา้นบาท และรบัรูค้่าใชจ่้ายทีไม่ไดเ้กิดขนึตามปกติภายในปี 2562 อีกจาํนวนรวม 13.41 ลา้นบาทผ่านค่าใชจ่้ายในการบริหาร แต่

ภายในปีบริษัทไดร้บัรูก้าํไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วมจาํนวน 25.40 ลา้นบาท จึงส่งผลใหก้าํไรสุทธิของบริษัทในปี 2562 ลดลงเหลือ 4.00 ลา้น

บาท

สาํหรบัผลขาดทนุในปี 2563 นนัมีสาเหตมุาจากกาํไรขนัตน้ทีลดลงจาํนวน 29.53 ลา้นบาท เมือเทียบกบัปี 2562 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้

จากการขายและบริการจาํนวน 100.78 ลา้นบาท เป็นการลดลงของรายไดค่้าโฆษณาจาํนวน 34.03 ลา้นบาท และการลดลงของรายไดค่้าบริการ 65.19

ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากตลาดโฆษณาทีหดตวัลง การจา้งงานผลิตและการถ่ายทาํรายการลดลงจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19

แมบ้ริษัทจะสามารถรกัษาระดบัของอตัราการทาํกาํไรขนัตน้ไวไ้ด้ และสามารถควบคมุค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารใหอ้ยู่ในอตัราทีไม่เปลียนแปลงจาก

ปี 2562 เมือเทียบกบัยอดขายของปี แต่กาํไรขนัตน้ก็ยงัคงไม่เพียงพอทีจะมาชดเชยค่าใชจ่้ายประจาํทีเกิดขนึ

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้

ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 5.12 รอ้ยละ 0.65 และรอ้ยละ (0.73) ตามลาํดบั

โดยการลดลงของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2562 เกิดจากการลดลงของกาํไรสุทธิของปี 2562 เมือเทียบกบัปี 2561 เป็นจาํนวน 30.54 ลา้นบาท

คิดเป็นรอ้ยละ 88.42 และการลดลงของส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2562 จากปี 2561 ทีลดลงจาก 674.16 ลา้นบาท เป็น 612.36 ลา้นบาท ซงึเกิดจากการที

บริษัทจ่ายเงินปันผลในปี 2562 จาํนวน 64.00 ลา้นบาทเมือรวมกบักาํไรสทุธิประจาํปีส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2562 จึงลดลง 57.90 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ

8.59 เมือเทียบกบัปี 2561 จะเห็นไดว้า่บริษัทมีกาํไรสทุธิประจาํปีทีลดลงสงูกว่าการลดลงของส่วนของผูถื้อหุน้จึงส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี

2562 ลดลงเมือเทียบกบัปี 2561 อตัรารอ้ยละ 1.99

สาํหรบัในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ 4.48 ลา้นบาท จึงส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ติดลบในอตัรารอ้ยละ (0.73) ซงึเกิดจากการลดลง

ของกาํไรสทุธิจาํนวน 8.48 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 212.00 เมือเทียบกบัปี 2562 และจากการลดลงของส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 3.41 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 0.56 เมือเทียบกบัปี 2562

14.2 ฐานะทางการเงนิของบริษัทสินทรัพย์

สินทรพัยร์วมของบริษัท ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 759.64 ลา้นบาท 756.45 ลา้นบาท และ 706.53 ลา้นบาท

ตามลาํดบั โดยรายการสินทรพัยที์สาํคญัทีมีผลต่อการเปลียนแปลงในสินทรพัยร์วมของบริษัท มีดงันี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากบั 52.79 ลา้นบาท 47.46 ลา้นบาท

และ 52.17 ลา้นบาทตามลาํดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.95 รอ้ยละ 6.27 และรอ้ยละ 7.38 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดยประกอบดว้ยเงินสดในมือและ

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม

เงินลงทนุชวัคราว/สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอนื

บริษัทมีเงินลงทนุชวัคราวทีจะถือไวโ้ดยระบชุ่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี และอาจขายเพือเสริมสภาพคล่องหรือเมืออตัราดอกเบียเปลียนแปลงเมือตอ้งการ ส่วน

ของเงินลงทุนชวัคราวนีจึงไดถ้กูจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีเงินลงทนุชวัคราวทีเป็น

สินทรพัยห์มนุเวียน เท่ากบั 0.14 ลา้นบาท 0.50 ลา้นบาท และ 0.00 ลา้นบาทตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 0.14 รอ้ยละ 0.07 และรอ้ยละ 0.00 ของ

สินทรพัยร์วมตามลาํดบั

บริษัทมีสินทรพัยท์างการเงินหมเุวียนอนืทีในปี 2563 จาํนวน 0.52 ลา้นบาท โดยเป็นสินทรพัยที์ถกูจดัประเภทใหม่ออกมาจากเงินลงทนุชวัคราวตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีบงัคบัใชใ้หม่

ลกูหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวียนอนื

บริษัทมีรายการลกูหนีการคา้และลกูหนีหมนุเวียนอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 127.73 ลา้นบาท 102.21 ลา้น

บาท และ 58.36 ลา้นบาทตามลาํดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.81 รอ้ยละ 13.51 และรอ้ยละ 8.26 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดลกูหนี

การคา้และลกูหนีหมนุเวียนอนื ดงันี

ลกูหนีการคา้

       บริษัทมีลูกหนีการคา้สทุธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 113.01 ลา้นบาท 72.35 ลา้นบาท และ 53.84 ลา้นบาท

ตามลาํดบั
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               ในปี 2561 มีลกูหนีรายใหญ่ๆ ทีเป็นผูจ้า้งผลิตรายการโทรทศัน์ จา้งจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ จา้งจดั EVENT และจา้ง PLAN MEDIA VDO

ONLINE ทีทางบริษัทไดส้่งมอบงานแลว้อยู่ระหวา่งตรวจรบังานและรอรบัเงินตามรอบเครดิตทีไดร้บัจากลกูคา้ สาํหรบัปี 2562 นนัลกูหนีการคา้ทีคา้งรบั

ปลายปี 2561 ไดร้บัชาํระแลว้ภายในปีจึงส่งผลใหล้กูหนีปลายปี 2562 มียอดลดลง

ในปี 2562 อายลุกูหนีของบริษัทกว่ารอ้ยละ 68.08 เป็นลกูหนีทียงัไม่ครบกาํหนดชาํระ และกว่ารอ้ยละ 22.88 เป็นลกูหนีทีเกินกาํหนดนอ้ยกว่า

3 เดือน ซงึส่วนใหญ่เป็นลกูหนีทีเป็นผูว้า่จา้งผลิตรายการทีอยู่ระหว่างการตรวจรบังาน และลูกหนีรอ้ยละ 6.62 เป็นลกูหนีทีคา้งชาํระเกินกว่า 12 เดือน

โดยบริษัทมีนโยบายการตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูสาํหรบัลกูหนีการคา้ทีมียอดคา้งชาํระหนีเกินกวา่ 12 เดือน โดยตงัสาํรองตามยอดหนีทีมี และจะตดั

จาํหน่ายหนีสญูเมือบริษัทไดติ้ดตามทวงถามลกูหนีจนถึงทีสดุแลว้ ซงึการตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูทีผ่านมาเป็นไปตามนโยบายทีบริษัทกาํหนด

สาํหรบัในปี 2563 ยอดลกูหนีการคา้ลดลง 18.51 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 25.58 เมือเทียบกบัปี 2562 สาเหตมาจากการตดัหนีสญูจากลกูหนี

การคา้รายหนงึเมือคดีถึงทีสดุแลว้ และจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9 โดยใชวิ้ธีการทางสถิติการรบัชาํระหนียอดหลงัเพือรบัรู ้

ค่าเผือหนีสงสยัจะสญูจากยอดลกูหนีคงคา้ง และจากสาเหตหุลกัทีส่งผลใหย้อดลกูหนีการคา้ลดลงคือปริมาณยอดขายทีลดลง

             บริษัทและบริษัทย่อยกาํหนดนโยบายการใหเ้ครดิตเทอมแก่ลกูหนีการคา้ระหวา่ง 15 ถึง 90 วนั ขนึอยู่กบัการเจรจาและการพิจารณาความ

เหมาะสมจากฝ่ายบริหารสาํหรบัลกูคา้แต่ละราย โดยบริษัทกาํหนดนโยบายในการติดตามหนีสาํหรบัลกูหนีทีมีอายเุกินกว่า 90 วนั ผ่านการออกจดหมาย

ทวงถามไปยงัลกูหนีดงักล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษร

             บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาการเก็บหนีถวัเฉลียของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 61.55 วนั เท่ากับ 90.35 วัน และเท่ากบั 82.95 

วนัตามลาํดบั โดยสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของยอดขายอย่างมากในแต่ละปีตลอดระยะเวลา 3 ปีทีผ่านมาจากปี 2561 ถึงปี 2562 ทีมียอดขายเท่ากบั 

552.96 ลา้นบาท เท่ากบั 394.78 ลา้นบาท และเท่ากบั 294.00 ลา้นบาท ซึงลดลงสูงกว่าอตัราการลดลงของลูกหนีการคา้ถวัเฉลียทียงัคงสูงดว้ยยอดยก

มาตน้ปีซงึลกูหนีการคา้คงเหลือส่วนใหญ่จะมาจากลกูหนีการคา้ค่าโฆษณา 

             ในแต่ละปีทางบริษัทยังคงสามารถควบคุมระยะเวลาการใหสิ้นเชือใหย้งัอยู่ในเกณฑน์โยบายทีไม่เกิน 90 วนัอยู่ถึงแมส้ภาวะตลาดโฆษณาจะ

ปรบัตัวลดลง สถานีโทรทัศนต์่างๆ ว่าจา้งผลิตรายการใหม่นอ้ยลง รวมถึงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวร้สัโควิด-19 ก็ตาม โดยการเรียกเก็บเงิน

ล่วงหนา้สาํหรบัลูกใหม่ และตรวจสอบฐานะทางการเงินของลูกคา้ใหม่ก่อนพิจารณาใหร้ะยะเวลาสินเชือ พรอ้มทงัมีระบบงานและมาตรการทีสามารถ

ติดตามสถานะลกูหนีอย่างรวดเรว็

ลกูหนีหมนุเวียนอนื

รายการลกูหนีหมนุเวียนอนื ไดแ้ก่ ลกูหนีอนืกิจการทีเกียวขอ้งกนั ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ และรายไดค้า้งรบั โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของปี

2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายการลกูหนีอืน เท่ากบั 14.72 ลา้นบาท 29.12 ลา้นบาท และ 4.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซงึในแต่ละปีลูกหนีอนืเกิด

จากรายไดค้า้งรบัจากงานรบัจา้งผลิตรายการซงึไดท้าํการส่งมอบเทปเรียบรอ้ยแลว้ แต่อยู่ระหว่างการตรวจรบัและขนัตอนในการเปิดเอกสารเพือประกอบ

จึงยงัไม่สามารถเปิดใบแจง้หนีเรียกเก็บเงินได้ ส่งผลใหมี้รายไดค้า้งรบัจากงานทีไดร้บัรูร้ายไดแ้ลว้แต่ยงัไม่สามารถเปิดใบแจง้หนีได้ โดยในปี 2562 บริษัท

มีรายไดค้า้งรบัจากการผลิตรายการโทรทศันจ์าํนวน 27.58 ลา้นบาท เพิมขนึ 15.43 ลา้นบาทจากปี 2561 และในปี 2563 บริษัทมีรายไดค้า้งรบัจากการ

ผลิตรายการโทรทศันจ์าํนวน 3.18 ลา้นบาท ลดลง 24.40 ลา้นบาทจากปี 2562 ซงึเป็นผลมาจากปริมาณงานและมลูค่างานรบัจา้งผลิตรายการโทรทศันที์

ลดลง

สินคา้คงเหลือ

บริษัทมีรายการสินคา้คงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 29.65 ลา้นบาท 60.29 ลา้นบาท และ 39.00 ลา้นบาท

ตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 3.90 รอ้ยละ 7.97 และรอ้ยละ 5.52 ของสินทรพัยร์วม โดยรายการสินคา้คงเหลือกวา่รอ้ยละ 96.49 ของรายการสินคา้คงเหลือ

ทงัหมด เป็นผลิตภณัฑร์ายการโทรทศันที์เกิดจากการถ่ายทาํล่วงหนา้เพือรอออกอากาศหรือส่งมอบ และค่าดาํเนินการต่างๆ สาํหรบัเตรียมความพรอ้ม

ก่อนถ่ายทาํ

รายการลูกหนีการค้า 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 43.36 52.75 25.53

เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกวา่ 3 เดือน       69.51       17.73        24.83

เกินกวา่ 3 เดือนแตไ่มเ่กิน 6 เดือน -     1.84      4.35

เกินกวา่ 6 เดือนแตไ่มเ่กิน 12 เดือน     0.38     0.03 -

เกินกวา่ 12 เดือน    4.88     5.13      1.54

รวมลูกหนีการค้า   118.14    77.48      56.25

หกัคา่เผือหนีสงสยัจะสญู    (5.13)      (5.13) -

คา่เผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขนึ - -        (2.41)

ลูกหนีการค้า-สุทธิ 113.01 72.35 53.84
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รายการสนิค้าคงเหลอื 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

ผลิตภณัฑร์ายการโทรทศันร์ะหวา่งผลิต 27.07 57.89 37.63

หนงัสือ/แผน่ซีดี 0.05 0.05 0.05

เครอืงสาํอาง 0.74 0.48 0.42

สินคา้คงเหลืออนืๆ 1.79 1.87 0.90

รวม 29.65 60.29 39.00

สินทรพัยห์มนุเวียนอนื

รายการสินทรพัยห์มนุเวียนอนื ประกอบดว้ย ลกูหนีสรรพากร ค่ามนัจาํ และสินทรพัยห์มนุเวียนอืนๆ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และ ปี

2563 บริษัทมีรายการสินทรพัยห์มนุเวียนอนืเท่ากบั 44.60 ลา้นบาท 43.44 ลา้นบาท และ 38.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.87 รอ้ยละ 5.74 และ

รอ้ยละ 5.43 ของสินทรพัยร์วม โดยเกือบทงัหมดของแต่ละปีเป็นยอดลกูหนีสรรพากรทีเกิดจากบริษัทขอคืนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลไป ซงึในปี 2563 มียอด

ลกูหนีสรรพากรทงัสิน 37.15 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 96.82 เมือเทียจากยอดรวมสินทรพัยห์มนุเวียนอนืของปี

เงินลงทนุระยะยาวอนื/สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอืน/เงินลงทนุเผือขาย

รายการ
งบการเงนิรวม

สนิสดุ 31 ธ.ค. 61 สนิสดุ 31 ธ.ค. 62 สนิสดุ 31 ธ.ค. 63

เงินลงทนุระยะยาวอนื - - 31.66 4.19% - -

สินทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวียนอนื - - - - 106.64 15.09%

เงินลงทนุเผือขาย 35.23 4.64% 55.21 7.30% - -

รวม 35.23 4.64% 86.87 11.49% 106.64 15.09%

             ในปี 2562 บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวอืน เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจาํนวน 26.66 ลา้นบาท และเงิน

ลงทนุในฉลากออมทรพัยจ์าํนวน 5.00 ลา้นบาท

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีเงินลงทุนเผือขายทีไม่ระบุช่วงเวลา และอาจถือไวเ้กินกว่า 1 ปี หรือขายเพือเสริมสภาพคล่องหรือเมืออตัราดอกเบีย

เปลียนแปลงตามตอ้งการ เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือขายนีจึงไดถู้กจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน จาํนวน 35.23 ลา้นบาท แลจาํนวน 55.21 

ลา้นบาทตามลาํดบั

             ในปี 2563 บริษัทจดัประเภทรายการของเงินลงทนุระยะยาวอนืและเงินลงทนุเผือขายรวมไวเ้ป็นสินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอืน โดยยอดใน

ปี 2563 ประกอบดว้ย เงินลงทุนระยะยาวอืน (เดิม) เท่ากบั 31.93 ลา้นบาท และจากเงินลงทุนเผือขาย (เดิม) เท่ากบั 74.71 ลา้นบาท รวมเป็น 106.64 

ลา้นบาท

เมือพิจารณาจากยอดรวมของทงั 3 ประเภท บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวอืน/สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอืน/เงินลงทุนเผือขาย รวมกนัในปี 2561 ปี

2562 และ         ปี 2563 เท่ากบั 35.23 ลา้นบาท 86.87 ลา้นบาท และ 106.64 ลา้นบาทตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 4.64 รอ้ยละ 11.49 และรอ้ยละ 15.09 

ของสินทรพัยร์วม โดยในปี 2563 เพิมขึน 19.77 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 22.76 เกิดจากการเปลียนการลงทุนในเงินลงทุนเผือขาย(เดิม) ไปลงทุนใน

กองทุนทีลงทุนในตราสารทุนแทนดว้ยมูลค่าการลงทุนทีเพิมมากขึนจากกระแสเงินรบัเขา้ จากส่วนทีเกินกว่าเงินทุนหมุนเวียนทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการ

ดาํเนินงาน โดยมุ่งหวงัผลตอบแทนทีสงูกวา่ดอกเบียเงินฝาก

ทีดิน อาคาร และอปุกรณ-์สทุธิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีรายการทีดิน อาคาร และอปุกรณ-์สุทธิ เท่ากบั 413.29 ลา้นบาท 401.25 ลา้นบาท

และเท่ากบั 387.23 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 54.41 รอ้ยละ 53.04 และรอ้ยละ 54.81 ของสินทรพัยร์วม ทงันี การลดลงของรายการทีดิน อาคาร และ

อปุกรณ-์สุทธิ ในปี 2561 - 2563 เป็นการลดลงของมลูค่าตามอายุการใชง้านของทรพัยสิ์น การซือสินทรพัยใ์หม่ และการตดัจาํหน่าย ตามการใชง้านใน

เกณฑป์กติ

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ณ วนัที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเท่ากบั 6.18 ลา้นบาท 7.35 ลา้นบาท

และ 5.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.81 รอ้ยละ 0.97 และรอ้ยละ 0.83 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั ซงึรายการดงักล่าวเกิดจากการถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานบญัชีฉบบัที 12 เรืองภาษีเงินได้ ทีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งรบัรูค้่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรบังวด ซึงประกอบไปดว้ย ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัและ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรบัปี 2561 ถึง ปี 2563 แสดงดงัตาราง
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แหล่งทีมาของเงินทนุ

หนีสิน

        ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีหนีสินรวม เท่ากบั 85.48 ลา้นบาท 143.93 ลา้นบาท และ 97.42 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นรอ้ยละ 11.25 รอ้ยละ 19.03 และรอ้ยละ 13.79 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั ทงันี รายการหนีสินทีมีการเปลียนแปลงทีสาํคญั มีดงันี

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมนุเวียนอนื

บริษัทมีรายการเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมนุเวียนอนื ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 56.83 ลา้นบาท 71.54 ลา้น

บาท และ 43.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.48 รอ้ยละ 9.46 และรอ้ยละ 6.21 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดยมีรายละเอยีดเจา้หนี

การคา้และเจา้หนีอนื ดงันี

เจา้หนีการคา้

บริษัทมีเจา้หนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 40.74 ลา้นบาท 51.13 ลา้นบาท และ 25.17 ลา้นบาท

ตามลาํดบั โดยการเพิมขนึของเจา้หนีการคา้ในปี 2562 เกิดจากการถ่ายทาํละครทีบริษัทรบัจา้งผลิตเรอืงนึง โดยเป็นเจา้หนีการคา้จากค่านกัแสดงทีตงั

เพิมขนึในช่วงเดือนธนัวาคม 2562 และยอดทีลดลงในปี 2563 เกิดจากปริมาณงานทีลดลงและการเลือนการถ่ายทาํในช่วงเดือนธนัวาคม 2563 ทีเกิดการ

แพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ระลอกที 2

เจา้หนีหมนุเวียนอนื

เจา้หนีหมนุเวียนอืน ประกอบดว้ย ส่วนลดคา้งจ่ายใหก้บัตัวแทนโฆษณา และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอนื โดยบริษัทมีเจา้หนีหมนุเวียนอนื ณ วนัที 31

ธนัวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 16.09 ลา้นบาท 20.41 ลา้นบาท และ 18.74 ลา้นบาท ซงึการเพิมขนึของเจา้หนีอนืในปี 2562 เกิด

จากบริษัทรบัรูค้่าใชจ่้ายทีเกิดจากการการขอคืนภาษีและการเปลียนนโยบายการจ่ายเงินโบนสัพนกังาน จึงส่งผลใหมี้ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานในปี

2562 ทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระภายในปีเพิมขนึจากปี 2561 จาํนวน 4.32 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 26.85 เมือเทียบกบัปี 2561 สาํหรบัในปี 2563 ลดลง 1.67

ลา้นบาท เกิดจากการลดลงของค่าใชจ่้ายคา้งจา่ยจากการขอคืนภาษี และการเพิมขนึของส่วนลดคา้งจ่ายใหก้บัตวัแทนโฆษณาจากการทาํขอ้ตกลงกบั

AGENCY รายหนงึเพิมยอดขายโดยรวมของค่าโฆษณา

ส่วนของเจา้ของ

      ณ วนัที 31 ธนัวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีส่วนของเจา้ของ เท่ากบั 674.16 ลา้นบาท 612.52 ลา้นบาท และ 609.11 ลา้นบาท

ตามลาํดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 88.75 รอ้ยละ 80.97 และรอ้ยละ 86.21 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดยบริษัทมีกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที 31

ธนัวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 101.33 ลา้นบาท 44.45 ลา้นบาทและ 41.17 ลา้นบาทตามลาํดบั การเปลียนแปลงทีสาํคญัเกิดจาก

    เมือวนัที 16 พฤษภาคม 2561 ซงึเป็นวนัใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษัท (TVT-W1) ครงัสดุทา้ย โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซอืหุน้สามญัของบริษัท (TVT-W1) ในวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครงัทีผ่านมาเลย ซงึในครงัสดุทา้ยนีมีผูม้าใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิในครงัสดุทา้ยรวมทงัสินจาํนวน 30,075 สิทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ 1:1 ในราคา 1.50 บาทต่อหุน้ และทางบริษัทไดร้บัชาํระเงินค่าหุน้ และ

ดาํเนินการจดทะเบียนเพิมทนุทีชาํระแลว้เมือวนัที 23 พฤษภาคม 2561 ส่งผลใหท้นุทีออกและชาํระแลว้เพิมขนึเป็นจาํนวนเงิน 7,518.75 บาท (มลูค่าหุน้

สามญัหุน้ละ 0.25 บาท) เป็นจาํนวนหุน้ทีออกและชาํระแลว้เพิมขนึอีก 30,075 หุน้

   เมือวนัที 23 พฤษภาคม 2562 บริษัทไดจ่้ายเงินปันผลจาํนวน 64 ลา้นบาท จากมติทีไดร้บัการอนุมติัจากทีประชมุผูถื้อหุน้เมือวนัที 24 เมษายน

2562 โดยกาํหนดจ่ายในอตัรา 0.08 บาทต่อหุน้ จาํนวน 800,030,075 หุน้ จากกาํไรสทุธิหลงัหกัเงินสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2561 เฉพาะของบริษัท

  เมือวนัที 10 กนัยายน 2563 บริษัทไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้เพิมทนุของ บริษัท บิกเบรน จาํกดั ซงึเป็นบริษัทย่อย โดยไดจ้ดทะเบียนเพิมทนุจาํนวน 5.57 

ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 55,700 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท และเรียกชาํระค่าหุน้เต็มจาํนวนแลว้ รวมเป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 13.57 ลา้นบาท 

แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 135,700 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท (จากทนุจดทะเบียนเดิม 8.00 ลา้นบาท)  ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทในบริษัท

ดงักล่าวเปลียนจากรอ้ยละ 51.00 เป็นรอ้ยละ 71.11 ตงัแต่วนัที 10 กนัยายน 2563

รายการ (ณ วันท ี31 ธันวาคม) 2561 2562 2563

คา่เผือสินคา้ลา้สมยั - 0.03 0.05

คา่เผือหนีสงสยัจะสญู 1.20 1.20 -

คา่เผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทคีาดวา่จะเกิดขึน - - 0.66

คา่เผือการลดลงของมลูคา่ทดีินและอาคาร 1.54 1.54 1.55

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 3.33 4.40 3.51

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 0.14 0.22 0.60

กาํไรจากหลกัทรพัยเ์ผือขายทยีงัไมเ่กิดขึน (0.03) (0.04) (0.54)

รวมสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 6.18 7.35 5.83
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 โดยการเพิมขนึของกาํไรสะสมในปี 2561 เป็นผลมาจากกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ 31.10 ลา้นบาท ประกอบกบัในปี 2561 บริษัทงด

จ่ายเงินปันผล และในปี 2562 บริษัทมีกาํไรสะสมลดลง 56.88 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 56.13 เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 64.00 ลา้นบาท และมี

กาํไรสะสมส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่จาํนวน 7.70 ลา้นบาท สาํหรบัในปี 2563 บริษัทมีกาํไรสะสมลดลง 3.28 ลา้นบาท จากผลขาดทุนประจาํปีและการ

ยกเลิกการลงทนุในบริษัทย่อย

  ทงันีอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 0.13 เท่า 0.23 เท่า และ 0.16 เท่า ตามลาํดบั โดยทีในปี 

2562 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพิมขึน 0.10 เท่าเมือเทียบกบัปี 2561 เกิดจากหนีสินหมนุเวียนทีเพิมขนึจากในปี 2561 จาํนวน 66.00 ลา้นบาท 

มาเป็น 127.22 ลา้นบาทในปี 2562 เป็นผลมากจากเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืทีเพิมขนึจากงานผลิตละครในช่วงสินปี 2562 และรายไดร้บัล่วงหนา้

ค่าจา้งผลิตละครและรายการ สาํหรบัปี 2563 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 0.07 เท่าเมือเทียบกบัปี 2562 เกิดจากหนีสินรวมลดลง 46.51 

ลา้นบาทจากเจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมนุเวียนอนืลดลง 27.63 ลา้นบาท และรายไดร้บัล่วงหนา้ลดลง 22.48 ลา้นบาท แต่ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเพียง 

3.41 ลา้นบาท

สภาพคล่อง

         บริษัทมีสินทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เท่ากบั 254.91 ลา้นบาท 257.41 ลา้นบาทและ 188.43 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.56 รอ้ยละ 34.03 และรอ้ยละ 26.67 ของสินทรพัยร์วมตามลาํดับ โดยในปี 2562 มีสินทรพัยห์มนุเวียนเพิมขึน 2.50 ลา้นบาท

เมือเทียบกบัปี 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 0.98 มีสาเหตุมาจากการเพิมขึนของสินคา้คงเหลือจาํนวน 30.64 ลา้นบาท เป็นการเพิมขึนจากตน้ทุนในการผลิต

ละครทีบริษัทรบัจา้งผลิตจากสถานีแห่งหนึง ซงึอยู่ในช่วงใกลส้่งมอบเพือรบัรูร้ายไดจึ้งส่งผลใหสิ้นทรพัยห์มนุเวียนของบริษัทในปี 2562 เพิมขึน สาํหรบัใน

ปี 2563 มีสินทรพัยห์มนุเวียนลดลง 68.98 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.80 เมือเทียบกบัปี 2562 สาเหตุมาจากการลดลงของลูกหนีการคา้และสินคา้

คงเหลือ

 บริษัทมีหนีสินหมนุเวียน ณ วนัที 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 66.00 ลา้นบาท 127.22 ลา้นบาทและ 73.27 ลา้นบาท

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.69 รอ้ยละ 16.82 และรอ้ยละ 10.37 ของสินทรพัยร์วมตามลาํดบั

 จากการเปลียนแปลงของสินทรพัยห์มนุเวียนและหนีสินหมนุเวียนดงักล่าว ส่งผลใหบ้ริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 

เท่ากบั 3.86 เท่า 2.02 เท่า และ 2.57 เท่าตามลาํดบั และมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วเท่ากับ 2.74 เท่า 1.18 เท่า และ 1.51 เท่าตามลาํดบั ซึงจะเห็น

ไดว้่าในปี 2562 บริษัทมีสภาพคล่องลดลงจากหนีสินหมนุเวียนทีเพิมขึนจาํนวน 61.22 ลา้นบาท และบริษัทไดน้าํเงินสดไปลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือขาย

เพิมขนึจาํนวน 19.98 ลา้นบาท ส่งผลใหสิ้นทรพัยห์มนุเวียนเพิมขนึนอ้ยกวา่การเพิมขนึของหนีสินหมนุเวียนอยู่มาก ทาํใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

ลดลงในปี 2562 เช่นกนั เนืองจากการสินทรพัยส์ภาพคล่องลดลงจากการนาํเงินสดไปลงทุนและนาํไปใชใ้นการผลิตละครทียงัไม่ไดส้่งมอบ สาํหรบัในปี

2563 อตัราส่วนสภาพคล่องสูงขึน 0.55 เท่า และอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วสูงขึน 0.33 เท่า เมือเทียบกบัปี 2562 สาเหตุมาจากการลดลงของหนีสิน

หมนุเวียนทีลดลงสงูกว่าการลดลงของสินทรพัยห์มนุเวียนและสินทรพัยส์ภาพคล่อง

เมือพิจารณา CASH CYCLE ของบริษัทจะพบว่าใน ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมี CASH CYCLE เท่ากบั 66.12 วนั เท่ากับ 89.13 วนั และ

เท่ากบั 102.73 วนัตามลาํดบั ซงึในปี 2562 CASH CYCLE มีระยะเวลาเพิมขึน 23.01 วนัเมือเทียบกบัปี 2561 ซึงเกิดจากระยะเวลาการเก็บหนีทีเพิมขึน

จาก 61.55 วนัในปี 2561 มาเป็น 90.35 วนัในปี 2562 จากยอดขายรวมทีลดลงอย่างมากในปี 2562 ประกอบกบัลูกหนีการคา้ถวัเฉลียจากยอดปลายปี

2561 มีค่อนขา้งสูงจึงทาํใหอ้ตัราการหมนุของลูกหนีการคา้ตาํลงเหลือ 4.04 วนั จึงทาํให้ CASH CYCLE มีจาํนวนวนัทีสูงขึนในปี 2562 สาํหรบัในปี

2563 CASH CYCLE เพิมขึน 13.60 วนั เกิดจากระยะเวลาการขายสินคา้เพิมขึน 27.33 วนั รวมกบัระยะเวลาการเก็บหนีลดลง 7.40 วนั แต่ระยะเวลา

การชาํระหนีสงูขึนเพียง 6.33 วนั จึงทาํให้ CASH CYCLE เพิมขึน เมือพิจารณาแลว้จะเห็นไดว้่าเป็นผลสินคา้คงเหลือของปี 2562 สูงมากเมือเทียบกบัปี

2563 จึงส่งผลใหสิ้นคา้คงเหลือถวัเฉลียยงัคงสงูเมือเทียบกบัตน้ทนุขายในปี 2563 นนัเอง

กระแสเงินสด

ในงวดบญัชีปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดรบัเขา้จากกิจกรรมการดาํเนินงานเท่ากับ 12.04 ลา้นบาท 57.72 ลา้นบาท และ 

29.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดรบัเขา้จากกิจกรรมดาํเนินงานเพิมขึนอย่างมากเมือเทียบกบัปี 2561 เป็นจาํนวน 45.68 

ลา้นบาท เป็นผลมากจากกระแสเงินสดรบัเขา้จากลกูหนีการคา้และลูกหนีหมนุเวียนอืนจาํนวน 25.51 ลา้นบาทในทางกลบักนัในปี 2561 เป็นกระแสเงิน

สดจ่ายออกถึง 67.07 ลา้นบาท และยงัมีกระแสเงินสดรบัจากหนีสินหมนุเวียนอืน 39.20 ลา้นบาท ทีเกิดจากเงินรบัล่วงหนา้และไดน้าํกระแสเงินสดใน

ส่วนนีไปลงทนุในสินคา้คงเหลือเพิมจาํนวน 30.81 ลา้นบาท จึงทาํใหก้ระแสเงินสดรบัจากการดาํเนินงานในปี 2562 เพิมขึนเป็น 57.72 ลา้นบาท สาํหรบั

ในปี 2563 กระแสเงินสดรบัจากการดาํเนินงานลดลงเหลือ 29.26 ลา้นบาท ลดลง 40.01 ลา้นบาท เมือเทียบกบัปี 2562 เนืองมาจากมีกระแสเงินออกจาก

รายไดร้บัล่วงหนา้ 22.48 ลา้นบาท ซงึเมือเทียบกบัปี 2562 แลว้มีกระแสเงินสดรบัเขา้จากหนีสินหมนุเวียนอนื 39.20 ลา้นบาท

ในงวดบญัชีปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน รบัเขา้เท่ากบั 9.35 ลา้นบาท รบัเขา้เท่ากับ 5.00 ลา้นบาท 

และจ่ายออกเท่ากบั 22.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดรบัเขา้จากกิจกรรมลงทุนลดลง 

4.35 ลา้นบาทเมือเทียบกบัในปี 2561 เกิดจากบริษัทนาํเงินทีรบัจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 26.67 ลา้นบาท ไปลงทุนเพิมในหลกัทรพัยเ์ผือขาย

รวม 21.12 ลา้นบาท สาํหรบัในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายออกจากกิจกรรมการลงทนุเพิมขนึ 27.81 ลา้นบาทเมือเทียบกบัปี 2562 เกิดจากการใน

ปี 2562 มีเงินสดรบัเขา้จากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่าม 26.67 แต่ในปี 2563 ไม่มีเงินรบัเขา้จากกิจกรรมนีเหมือนปี 2562
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ในงวดบญัชีปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ่ายออกเท่ากบั 0.60 ลา้นบาท จ่ายออกเท่ากบั 64.97 ลา้น

บาท และจ่ายออกเท่ากบั 2.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซงึกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินในงวดบญัชีปี 2561 จ่ายออกลดลงเหลือ 0.60 ลา้นบาท เป็น

การจ่ายเงินตามหนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน ในปี 2562 บริษัทประกาศงดจ่ายเงินปันผลจาํนวน 64.00 ลา้นบาท สาํหรบัในปี 2563 กระแสเงินสด

จ่ายออกจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 2.10 ลา้นบาท เพิมขนึ 1.13 ลา้นบาทจากปี 2562 เป็นผลมาจากการรบัรูห้นีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินทีเพิมขนึ

จากการรบัรูสิ้ทธิการใชง้านในสินทรพัยที์เช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563

บริษัทมีอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (CASH BASIS) ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากบั 0.74 เท่า เท่ากบั 0.80 เท่า และเท่ากบั

3.62 เท่า ตามลาํดบั การเพิมขนึของความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัจาก 0.74 เท่ามาเป็น 0.80 เท่าในปี 2562 เนืองจากบริษัทมีกระแสเงินสดรบั

จากการดาํเนินงานเพิมขนึเป็น 57.72 ลา้นบาท ซงึสงูกว่าสดัส่วนของการเพิมขนึของภาระผกูพนัจากรายจากเพือการลงทนุทีลดตาํลงในปี 2562 จึงทาํให้

อตัราความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัในปี 2562 สงูขนึ สาํหรบัในปี 2563 ความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัเพิมขนึจาก 0.80 เทา่มาเป็น 4.56

เท่าในปี 2563 เนืองจากภาระผกูพนัทีเกิดจากการจ่ายซือทรพัยสิ์นลดลงและในปี 2563 งดจ่ายเงินปันผล จึงส่งผลใหภ้าระผกูพนัลดลงสงูกวา่กระแสเงิน

สดรบัจากการดาํเนินงานทีลดลงนอ้ยกวา่

14.3 ปัจจยัและอทิธิพลทีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจยัและอทิธิพลทีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากทีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ปัจจยัความเสียง ไดแ้ก่

แนวโนม้การเปลียนของอตุสาหกรรมโฆษณา

ปัจจบุนักระแสความนิยมในสือออนไลน์ (SOCIAL MEDIA) กาํลงัเพิมสงูขนึอย่างต่อเนืองทาํใหเ้กิดช่องทางการโฆษณาใหม่ๆ ขนึมาก ไม่ว่าจะเป็น

YOUTUBE, FACEBOOK, LINE, INTERNET และทาง APPLICATION ต่างๆ รวมถึงสือนอกบา้น ทีกาํลงัพฒันาเติบโตขนึอย่างมาก ทาํใหเ้ม็ดเงิน

โฆษณาทีมีอยู่ในตลาดถกูจดัสรรออกไปจากสือโฆษณาทางโทรทศัน์ อกีทงัมลูค่าของตลาดโฆษณาทางทีวีประเภทต่างๆ ยงัปรบัตวัลดลงทกุปี

และการโฆษณาในสือออนไลนท์งัหมดในปัจจบุนัสามารถทาํไดโ้ดยง่าย มีตน้ทนุในการโฆษณาตาํ จึงทาํใหเ้กิดผูผ้ลิตสือรายใหม่ๆ ขนึในตลาดเป็นอย่าง

มาก เกิดการแข่งขนัเพือช่วงชิงฐานผูช้มโฆษณา พรอ้มกบัมีเทคโนโลยีและเทคนิคการโฆษณาใหม่ๆ ออกมารวดเรว็และต่อเนืองเจาะจงเขา้ถึง

กลุ่มเปา้หมายไดต้รงกวา่ และมีตวัชีวดัทีชดัเจน

การเปลียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีเปลียนจากการรบัชมรายการต่างๆ ผ่านทางโทรทศัน์ ไปเป็นการดยูอ้นหลงัผ่านช่องทางต่างๆ ทงัทางโทรศพัทส์มารท์

โฟน ทางอินเทอรเ์น็ตทีวี และรบัชมผ่านทางแอป็พลิเคชนัต่างๆ เช่น NETFLIX ทาํใหจ้าํนวนผูช้มผ่านทางโทรทศันล์ดลง สินคา้ต่างๆ ก็ปรบัเปลียนงบลดงบ

ค่าโฆษณากระจายไปในสืออนืๆ แทน

ทงันีบริษัทยงัคงหาช่องทางการทาํรายไดใ้หม่ๆเพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทงัความพรอ้มดา้นการเป็นผูผ้ลิตรายการ/ละครทงัทางสือโทรทศัน์

และสือออนไลน์ การจดัทาํแผนงานประชาสมัพนัธแ์บบครบวงจรทงัดา้นการจดัทาํแผนงานการเป็นผูผ้ลิต CONTENTS และการจดัการประชาสมัพนัธผ์่าน

สือและช่องทางต่างๆ เป็นตน้ นอกจากนียงัสรา้งมลูค่าเพิมใหแ้ก่รายการทีบริษัทถือลิขสิทธิอยูโ่ดยการนาํเสนอขายลิขสิทธิไปยงัผูผ้ลิตในต่างประเทศ เช่น

จีน และญีปุ่ น เป็นตน้
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บรษัท ทีว ธันเดอร� (มหาชน) และบรษัทย�อย  
รายงานของผู�ตรวจสอบบัญชีและงบการเงน 

 สําหรับป� สนิสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563



 
รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  

 
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีว ีธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทีวี ธันเดอร์ จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ทีวี ธันเดอร์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุ 
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย 
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้
ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี  ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การรับรู้รายได้ 

ในปี พ .ศ. 2563 กลุ่มบริษัท   มีรายได้จากค่าโฆษณา และรายได้จากการให้บริการ เป็นจาํนวนเงิน  134.36   
ลา้นบาท  และจาํนวนเงิน 155.46 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 45.70  และร้อยละ 52.88 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั  
ซ่ึงถือเป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั ขนาดของรายไดค่้าโฆษณา และรายไดจ้ากการให้บริการ มีสาระสําคญัต่อ 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  โดยรายไดส่้วนใหญ่มาจากลูกคา้เป็นจาํนวนมาก และมีรายการเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ี
การกาํหนดขอบเขตการให้บริการ  การกาํหนดราคา  ขอ้กาํหนด และเง่ือนไขในสัญญาท่ีแตกต่างกนั  ทาํให้อาจมี
ผลกระทบกบัความถูกตอ้งของยอดรายได ้และระยะเวลาท่ีถูกตอ้งของการรับรู้รายได ้ ขา้พเจา้จึงพิจารณาเร่ืองน้ี
เป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 
การรับรู้รายได้ค่าโฆษณา 

ข้าพเจ้าได้รับความเช่ือมั่นเก่ียวกับการรับรู้รายได้ค่าโฆษณา โดย 

- ทาํความเขา้ใจ และประเมินการออกแบบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้
- ประเมิน และทดสอบระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้
- ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้
- สอบทานเง่ือนไขของสัญญาบริการ และทดสอบการรับรู้รายไดค่้าโฆษณาว่ารับรู้เป็นไปตามเง่ือนไข 

ท่ีตกลงกนั และถูกรับรู้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีถูกตอ้ง 
- สุ่มตวัอย่างรายการรับรู้รายไดค่้าโฆษณาท่ีถูกบนัทึกไวแ้ลว้ และนาํมาเปรียบเทียบกบัรายงานติดตาม

โฆษณาทางการคา้ท่ีจดัทาํโดยบุคคลภายนอก เพื่อพิสูจน์วา่การโฆษณานั้นไดถู้กเผยแพร่เกิดข้ึนจริง และ
บนัทึกตรงกบัรายงาน 

- สุ่มทดสอบกบัเอกสารทางบญัชี และเอกสารประกอบการบนัทึกรายการรายได ้และรายไดค้า้งรับ 
 
การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 

ข้าพเจ้าได้รับความเช่ือมั่นเก่ียวกับการรับรู้รายได้จากการให้บริการ  โดย 

- ทาํความเขา้ใจ และประเมินการออกแบบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้
- ประเมิน และทดสอบระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้
- ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้
- สอบทานเง่ือนไขของสญัญาบริการ และทดสอบการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
- สุ่มตวัอยา่งรายการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ท่ีถูกบนัทึกไวแ้ลว้ กบัใบส่งมอบงาน  
- สุ่มทดสอบกบัเอกสารทางบญัชี และเอกสารประกอบการบนัทึกรายการรายได ้และรายไดค้า้งรับ 
- ตรวจสอบการตรวจตดัยอดรายไดจ้ากการใหบ้ริการ ณ วนัส้ินงวด 
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มูลค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

ตามท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15.2 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในต่างประเทศแห่งหน่ึง 
จาํนวนเงิน 26.66 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าของเงินลงทุน 
โดยเฉพาะการพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีสําคญัในการพิจารณาผลการ
ดาํเนินงานในอดีตและความเป็นไปไดข้องผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ รวมถึงการตั้งขอ้สมมติฐานท่ีสําคญั 
ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาว เพื่อใหแ้สดงมูลค่าท่ีเหมาะสม 

ข้าพเจ้าได้รับความเช่ือมั่นเก่ียวกับมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว โดย 

- ทาํความเขา้ใจ และประเมินกระบวนการในการระบุขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
- พิจารณาความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัท่ีลงทุนจากผลการดาํเนินงาน ขอ้มูลทางการเงินในอดีต 

รวมถึงขอ้มูลอ่ืนเพื่อประเมินความเพียงพอของการตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
- พิจารณาความเหมาะสมของขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
- ทดสอบความถูกตอ้งของการคาํนวณ 
- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น 
ซ่ึงคาดวา่จะถูกเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบั
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระสาํคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือให้มี
การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี 
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้
เกณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความ

เช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลวา่

รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม

วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ 
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เหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญั ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ

แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ  สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ

เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั

ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบ 

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญั 

ในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้

อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั

เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของ

ขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 
 
 

(นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

 
วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 



บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 52,173,217.60 47,462,447.05 20,576,552.75 17,835,747.86

เงินลงทุนชัว่คราว 0.00 500,132.16 0.00 500,132.16

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 7 58,361,699.38 102,213,750.93 41,310,728.46 78,950,852.13

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30.2 0.00 0.00 0.00 5,440,000.00

สินคา้คงเหลือ 9 39,002,450.66 60,294,035.06 38,657,986.00 60,325,093.87

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 515,927.50 0.00 515,927.50 0.00

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10 38,364,983.27 43,437,148.83 35,531,134.87 40,135,213.62

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 11 11,576.72 3,504,572.50 0.00 0.00

         รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 188,429,855.13 257,412,086.53 136,592,329.58 203,187,039.64

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 12 5,831,000.00 831,000.00 5,831,000.00 831,000.00

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 0.00 31,656,167.80 0.00 31,656,167.80

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 15 106,639,702.12 0.00 70,436,330.50 0.00

เงินลงทุนเผือ่ขาย 15 0.00 55,210,956.19 0.00 55,210,956.19

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 0.00 0.00 32,032,547.13 29,743,795.82

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 0.00 0.00 0.00 0.00

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 387,229,446.54 401,250,870.53 386,649,973.91 400,197,306.44

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 9,548,491.27 0.00 3,782,530.60 0.00

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 18 2,480,923.09 2,198,496.31 2,458,596.93 2,154,953.01

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 5,828,963.07 7,349,306.74 9,327,746.24 10,842,726.65

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 540,779.00 540,779.00 540,779.00 540,779.00

         รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 518,099,305.09 499,037,576.57 511,059,504.31 531,177,684.91

รวมสินทรัพย์ 706,529,160.22 756,449,663.10 647,651,833.89 734,364,724.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 20 43,908,897.69 71,537,777.45 33,892,478.92 68,338,452.76

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 2,341,470.61 1,035,105.97 1,362,157.37 1,035,105.97

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 558,122.16 0.00 0.00 0.00

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 23 1,891,600.00 7,082,888.00 1,690,000.00 7,082,888.00

รายไดรั้บล่วงหนา้ 8.1 21,821,477.81 44,301,355.81 10,661,662.48 44,301,355.81

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 21 2,750,550.47 3,090,396.04 2,190,545.07 2,344,675.48

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 11 0.00 168,000.00 0.00 0.00

         รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 73,272,118.74 127,215,523.27 49,796,843.84 123,102,478.02

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22 8,486,930.44 1,822,331.86 2,656,043.83 1,822,331.86

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 23 15,664,322.00 14,892,770.00 14,048,832.00 13,184,208.00

         รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 24,151,252.44 16,715,101.86 16,704,875.83 15,006,539.86

         รวมหน้ีสิน 97,423,371.18 143,930,625.13 66,501,719.67 138,109,017.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อ) หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจาํนวน 1,000,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.25 บาท 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 800,030,075 หุน้ 

จ่ายชาํระแลว้ หุน้ละ 0.25 บาท 200,007,518.75 200,007,518.75 200,007,518.75 200,007,518.75

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 331,678,883.75 331,678,883.75 331,678,883.75 331,678,883.75

ส่วนเกินทุนจากการแลกหุน้ 25,045,423.37 25,045,423.37 27,974,757.37 27,974,757.37

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน

การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (1,133,826.76) 0.00 0.00 0.00

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 11,327,740.87 11,327,740.87 11,327,740.87 11,327,740.87

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 41,174,241.01 44,453,951.66 10,022,571.18 24,870,536.55

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 427,420.18 (161,730.22) 138,642.30 396,269.38

         รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 608,527,401.17 612,351,788.18 581,150,114.22 596,255,706.67

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 578,387.87 167,249.79 0.00 0.00

         รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 609,105,789.04 612,519,037.97 581,150,114.22 596,255,706.67

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 706,529,160.22 756,449,663.10 647,651,833.89 734,364,724.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดค้่าโฆษณา 134,357,500.69 168,386,700.54 81,290,096.16 100,138,350.35

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 155,456,036.81 220,640,583.32 170,404,426.81 248,568,891.83

รายไดจ้ากการบริหารศิลปิน 3,846,130.84 5,687,600.75 3,846,130.84 5,687,600.75

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 341,963.35 67,854.80 14,188.20 13,598.13

รวมรายได้ 294,001,631.69 394,782,739.41 255,554,842.01 354,408,441.06

ตน้ทุนการโฆษณา (95,090,016.07) (129,161,369.48) (75,518,957.40) (98,861,051.05)

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (115,020,106.21) (150,763,321.62) (132,358,066.18) (174,765,276.08)

ตน้ทุนการบริหารศิลปิน (2,939,997.41) (4,398,220.29) (2,939,997.41) (4,398,220.29)

ตน้ทุนขายสินคา้ (112,107.27) (90,167.32) (8,748.23) (31,042.12)

รวมต้นทุน (213,162,226.96) (284,413,078.71) (210,825,769.22) (278,055,589.54)

กําไรขั้นต้น 80,839,404.73 110,369,660.70 44,729,072.79 76,352,851.52

รายไดอ่ื้น

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 25,406,626.38 0.00 26,326,167.80

อ่ืนๆ 1,371,448.93 1,723,281.08 883,106.08 1,653,463.52

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (3,965,441.32) (4,844,866.25) (1,077,248.00) (1,585,572.97)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (75,540,424.38) (105,623,964.34) (56,935,991.18) (77,645,533.38)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน 0.00 0.00 (49,366.98) (12,655,000.00)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 0.00 (6,802,316.01) 0.00 0.00

กําไร(ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,704,987.96 20,228,421.56 (12,450,427.29) 12,446,376.49

ตน้ทุนทางการเงิน (1,250,072.21) (231,718.39) (549,174.39) (231,718.39)

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (763,961.99) 0.00 (692,403.14) 0.00

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (107,991.55) (427,271.76) 0.00 0.00

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 582,962.21 19,569,431.41 (13,692,004.82) 12,214,658.10

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 26 (5,003,267.27) (7,842,990.48) (1,579,387.17) (3,363,846.10)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (4,420,305.06) 11,726,440.93 (15,271,391.99) 8,850,812.00

การดาํเนินงานท่ียกเลิก

     ส่วนแบ่งขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - บริษทัร่วม 0.00 (5,290,944.59) 0.00 0.00

     (ขาดทุน) กาํไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 11 (56,309.10) (2,431,264.96) 0.00 0.00

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (56,309.10) (7,722,209.55) 0.00 0.00

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (4,476,614.16) 4,004,231.38 (15,271,391.99) 8,850,812.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 



บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนด

ใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,492,515.49 71,073.99 1,290,740.16 71,073.99

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,646,586.00) (2,138,522.00) (1,612,774.00) (1,776,003.00)

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (169,185.91) 413,489.60 64,406.76 340,985.80

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 676,743.58 (1,653,958.41) (257,627.08) (1,363,943.21)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 676,743.58 (1,653,958.41) (257,627.08) (1,363,943.21)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (3,799,870.58) 2,350,272.97 (15,529,019.07) 7,486,868.79

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

          ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (3,703,137.27) 7,701,337.71 (15,271,391.99) 8,850,812.00

          ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (773,476.89) (3,697,106.33) 0.00 0.00
(4,476,614.16) 4,004,231.38 (15,271,391.99) 8,850,812.00

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

          ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (3,113,986.87) 6,082,417.44 (15,529,019.07) 7,486,868.79

          ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (685,883.71) (3,732,144.47) 0.00 0.00
(3,799,870.58) 2,350,272.97 (15,529,019.07) 7,486,868.79

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 27
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (0.0046) 0.0193 (0.0191) 0.0111

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 0.0000 (0.0097) -                        -                        

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานรวม (0.0046) 0.0096 (0.0191) 0.0111

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 



บริษทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน ส่วนตํ่ากวา่ทุน กาํไร(ขาดทุน)สะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น รวมส่วน ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลคา่หุ้น จากการแลกหุ้น จากการเปลี่ยนแปลง จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลกาํไร (ขาดทุน) จาก ผลกาํไรจากการ รวม ที่เป็นของ ที่ไม่มี ผูถ้ือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น ทุนสํารอง  เงินลงทุนในตราสารทุน ประมาณการตาม องคป์ระกอบอื่น บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ที่กาํหนดให้วดั หลกัคณิตศาสตร์ ของส่วนของ

มูลคา่ยตุิธรรมผา่น ประกนัภยั ผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 1,349,249.46 1,457,190.05 670,271,776.74 3,899,394.26 674,171,171.00

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นสําหรับปี

    ทุนสํารองตามกฎหมาย 24 580,062.88 (580,062.88) 0.00 0.00

    เงินปันผล 28 (64,002,406.00) (64,002,406.00) (64,002,406.00)

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

    กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสําหรับปี 56,859.19 (1,675,779.46) (1,618,920.27) (1,618,920.27) (35,038.14) (1,653,958.41)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 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 วนัที่ 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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นสําหรับปี

    เลิกบริษทัยอ่ย (36,804.97) (36,804.97)

    บริษทัยอ่ยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน (1,133,826.76) (1,133,826.76) 1,133,826.76 0.00

    กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี (3,703,137.27) (3,703,137.27) (773,476.89) (4,476,614.16)

    กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสําหรับปี 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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 200,007,518.75 331,678,883.75 25,045,423.37 (1,133,826.76) 11,327,740.87 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน กาํไร(ขาดทุน)สะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ จากการแลกหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลกาํไร (ขาดทุน) ผลกาํไรจากการ รวม ผูถ้ือหุน้

ทุนสาํรอง  จากเงินลงทุนใน ประมาณการตาม องคป์ระกอบอื่น

ตามกฎหมาย ตราสารทุนที่กาํหนด หลกัคณิตศาสตร์ ของส่วนของ

ใหว้ดัมูลคา่ยตุิธรรมผา่น ประกนัภยั ผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี

    ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 580,062.88 (580,062.88) 0.00

    เงินปันผล 28 (64,002,406.00) (64,002,406.00)

    กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 8,850,812.00 8,850,812.00

    กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี 56,859.19 (1,420,802.40) (1,363,943.21) (1,363,943.21)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 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 วนัที่ 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

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี

    กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (15,271,391.99) (15,271,391.99)

    กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี 423,426.62 1,032,592.12 (1,290,219.20) (257,627.08) 165,799.54

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 200,007,518.75 331,678,883.75 27,974,757.37 11,327,740.87 10,022,571.18 1,197,391.90 (1,058,749.60) 138,642.30 581,150,114.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี

   การดาํเนินงานต่อเน่ือง (4,420,305.06) 11,726,440.93 (15,271,391.99) 8,850,812.00
   การดาํเนินงานท่ียกเลิก (56,309.10) (7,722,209.55) 0.00 0.00

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (4,476,614.16) 4,004,231.38 (15,271,391.99) 8,850,812.00
      รายการปรับปรุง

   ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 5,003,267.27 7,842,990.48 1,579,387.17 3,363,846.10
   ค่าเส่ือมราคา 11,162,126.95 13,339,352.63 10,584,184.95 12,489,917.46
   ค่าตดัจาํหน่าย 4,499,582.28 341,594.90 2,580,991.52 320,412.81
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย 0.00 (793,784.49) 0.00 (793,784.49)
   (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (206,059.41) 48,632.97 (206,062.41) 31,205.78
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 (25,406,626.38) 0.00 (26,326,167.80)
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,032,683.00 7,078,673.00 1,730,376.00 6,599,065.00
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 763,961.99 0.00 692,403.14 0.00
   ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 99,842.36 162,190.43 99,842.36 162,190.43
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 0.00 0.00 49,366.98 12,655,000.00
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 0.00 6,802,316.01 0.00 0.00
   (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (362,734.52) 1,621,702.32 0.00 0.00
   รายไดด้อกเบ้ีย (182,556.97) (160,472.99) (184,526.39) (189,071.95)
   ตน้ทุนทางการเงิน 1,250,072.21 231,718.39 549,174.39 231,718.39
   ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
       และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 107,991.55 427,271.76 0.00 0.00
   ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 0.00 5,290,944.59 0.00 0.00

19,691,562.55 20,830,735.00 2,203,745.72 17,395,143.73
     การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
         สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 43,032,582.36 25,514,420.96 36,892,213.33 38,376,720.55
สินคา้คงเหลือ 21,191,742.04 (30,807,898.71) 21,567,265.51 (33,730,425.21)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (307,762.55) 2,820,456.62 (569,987.46) 1,839,977.95
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 3,375,783.99 0.00 0.00 0.00

      การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
         หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (27,736,871.31) 14,557,073.74 (34,445,973.84) 11,665,884.79
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (339,845.57) 39,195,806.37 (154,130.41) 39,637,927.50
รายไดรั้บล่วงหนา้ (22,479,878.00) 0.00 (33,639,693.33) 0.00
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย (8,186,598.18) (3,859,222.00) (7,871,414.00) (3,859,222.00)

      เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 28,240,715.33 68,251,371.98 (16,017,974.48) 71,326,007.31
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2563 2562 2563 2562

จ่ายดอกเบ้ีย (1,250,072.21) (231,718.39) (549,174.39) (231,718.39)
รับคืนภาษีเงินได้ 12,571,973.39 7,852,904.30 12,234,707.72 0.00
จ่ายภาษีเงินได้ (10,301,170.98) (18,156,115.84) (7,074,183.57) (15,057,255.91)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 29,261,445.53 57,716,442.05 (11,406,624.72) 56,037,033.01
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง(เพ่ิมข้ึน) (15,795.34) (26,117.35) (15,795.34) (26,117.35)
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 (550,000.00) (6,240,000.00)
เงินสดจากการรับชาํระหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 0.00 0.00 5,990,000.00 3,190,610.00
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง(เพ่ิมข้ึน) (5,000,000.00) 5,000,000.00 (5,000,000.00) 5,000,000.00
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (90,000,000.00) (137,000,000.00) (50,000,000.00) (135,000,000.00)
เงินสดรับคืน/ขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 73,420,104.10 115,884,350.29 68,420,104.10 115,884,350.29
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.00 26,670,000.00 0.00 26,670,000.00
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาว (187,500.00) (5,000,000.00) (187,500.00) (5,000,000.00)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 (5,570,000.00) 0.00
เงินสดรับคืนจากการเลิกบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 3,231,881.71 0.00
เงินสดรับคืนจากการเลิกส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 0.00 2,405,341.95 0.00 0.00
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (667,775.41) (1,333,669.00) (563,921.87) (1,272,451.44)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 233,644.86 0.00 233,644.86 0.00
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (744,000.00) (1,759,000.00) (744,000.00) (1,759,000.00)
ดอกเบ้ียรับ 150,420.34 160,472.99 152,389.76 154,172.71

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (22,810,901.45) 5,001,378.88 15,396,803.22 1,601,564.21
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงินปันผล 0.00 (64,002,406.00) 0.00 (64,002,406.00)
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (2,102,508.05) (966,829.61) (1,249,373.61) (966,829.61)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (2,102,508.05) (64,969,235.61) (1,249,373.61) (64,969,235.61)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) สุทธิ 4,348,036.03 (2,251,414.68) 2,740,804.89 (7,330,638.39)
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 362,734.52 (1,621,702.32) 0.00 0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 47,462,447.05 52,790,990.38 17,835,747.86 25,166,386.25
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 52,173,217.60 48,917,873.38 20,576,552.75 17,835,747.86
หกั เงินสดท่ีถูกจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 0.00 (1,455,426.33) 0.00 0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สุทธิ 52,173,217.60 47,462,447.05 20,576,552.75 17,835,747.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

1.  ข้อมูลท่ัวไป
     1.1  บริษทั ทีวี ธนัเดอร์ จาํกดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
            แห่งประเทศไทย ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย
     1.2  บริษทัฯ   มีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ลขท่ี  1213/309 - 10  ซอยลาดพร้าว 94  (ปัญจมิตร)  ถนนศรีวรา  แขวงพลบัพลา
             เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 และอีก 3 สาขา ดงัน้ี

สาขาท่ี 1 เลขท่ี 429 ซอยลาดพร้าว  94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สาขาท่ี 2 เลขท่ี 527/12 ซอยลาดพร้าว  94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สาขาท่ี 3 เลขท่ี 8 ซอยเคหะร่มเกลา้ 78 แยก 1 ถนนราษฎร์พฒันา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

     1.3  กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจ ดงัน้ี
1.  การผลิตละครโทรทศัน์และรายการบนัเทิงต่าง ๆ
2.  การบริการโฆษณาและจดักิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ
3.  การจดัการ ส่งเสริม ผลิตการแสดง ดนตรี ละคร และภาพยนตร์ทุกชนิด
4.  การบริหารศิลปิน
5.  ผลิตและจาํหน่ายสินคา้เคร่ืองสาํอาง (จดทะเบียนเลิกบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2562)

     1.4 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019   (COVID-19)      ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่   สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความ
ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ     อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้
ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิด
ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง

2.  เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงนิ
      2.1  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

   งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  พ.ศ. 2547  และ
            แสดงรายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยกระทรวงพาณิชย ์ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 เร่ือง กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้ง
            มีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2562   และตามกฎระเบียบ  และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
            ท่ีเก่ียวขอ้ง

   งบการเงินของกลุ่มบริษทัจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน
            ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

  งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ  ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย   งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
            แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี



2.  เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
  2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี
1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง หรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน       การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั      อยา่งไรก็ตาม   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลง
หลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 

      5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
          ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน
          ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน
   มาตรฐานการบัญชี
          ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน
   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
          ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
          ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้    กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ

     ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
     ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model)    หลกัการเก่ียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย
     ใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน   และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
     และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน

การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน – กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาแลว้วา่ ราคา
ทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวไดส้ะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนแลว้ ดงันั้น การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
ในตราสารทุนดงักล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงกาํไรสะสม   หรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้   ณ  วนัท่ี  1 
มกราคม 2563

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต    โดยกลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน
โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน        กลุ่มบริษทัจะใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้

   ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5



2.  เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ต่อ)
  2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของ
สัญญาเช่า      และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่  12   เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี    ฉบบัท่ี   17   ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดั
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า   ณ  วนัท่ี  1 มกราคม 2563 
และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5

แนวปฏิบัติทางการบัญชี   เร่ือง    มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี   เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชี
เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือลดผล
กระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั     และเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในวธีิปฏิบติัทางบญัชี
ในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563  และมีผลบงัคบัใชส้าํหรับการ
จดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563   ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี
- เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์  COVID-19   มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า   ตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี  36  เร่ือง การ

ดอ้ยค่าของสินทรัพย์
- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563

 2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม 2564
สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง

ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ  โดยส่วนใหญ
เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน   ประกอบดว้ย  การปรับปรุง
การอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  คาํนิยามของธุรกิจ  คาํนิยามของความมีสาระสาํคญั   และการปฏิรูปอตัร
ดอกเบ้ียอา้งอิง

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าว
มาถือปฏิบติั



3.  หลักเกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม

     3.1 งบการเงินรวมของบริษทั  ทีว ีธนัเดอร์ จาํกดั  (มหาชน)  ไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ย   นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ  มีส่วนร่วมในการ

          ควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลงดงัต่อไปน้ี

ประเทศ สัดส่วนการลงทุน (%)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

   บริษัทย่อยโดยตรง

บริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั ไทย 99.99 99.99 โฆษณา

บริษทั อีเอม็ เอน็เตอร์เทนเมนต ์จาํกดั ไทย 99.99 99.99 บริหารศิลปิน

บริษทั บ๊ิกเบรน จาํกดั ไทย 71.11 51.00 ผลิตรายการโทรทศัน์

   บริษัทย่อยโดยทางอ้อม

บริษทั มีราญ่า จาํกดั ไทย - 94.99 ผลิตและจาํหน่ายสินคา้เคร่ืองสาํอาง

(ถือหุน้โดย บริษทั อีเอม็ เอน็เตอร์เทนเมนต ์จาํกดั ร้อยละ 94.998 )

     3.2  งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั สาํหรับรายการบญัชีเหมือนกนัหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีคลา้ยกนั

     3.3  ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย ยอดกาํไรท่ีคิดระหวา่งกนักบัท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนของบริษทัฯกบัสินทรัพย

            สุทธิของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้

     3.4  การดาํเนินงานท่ียกเลิก

            ในปี 2562  มีบริษทัยอ่ย  2  แห่ง ไดเ้ลิกกิจการ    กลุ่มบริษทัจึงแสดงเป็นยอดสุทธิเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  ตาม

            หมายเหตุขอ้ 11 และนาํเสนอผลของการดาํเนินงานท่ียกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีรายละเอียด ดงัน้ี
            3.4.1 บริษทั มีราญ่า จาํกดั   ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี  2  ตุลาคม  2562  และ

เสร็จการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563
            3.4.2 บริษทั  อีเอม็  เอน็เตอร์เทนเมนต ์ จาํกดั    ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้   กระทรวงพาณิชย ์  เม่ือวนัท่ี 

25 ธนัวาคม 2562 และเสร็จการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2564

4.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  
     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
            4.1.1  รายไดค่้าโฆษณา   กลุ่มบริษทัรับรู้เม่ือปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินตามสัญญาโดยการส่งมอบบริการ      เม่ือมีการ

โฆษณาออกอากาศทางโทรทศัน์แลว้
            4.1.2  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

    1) รายไดจ้ากการรับจา้งผลิตละคร และรายการอ่ืนๆ รับรู้เม่ือผลิตเสร็จและไดโ้อนการควบคุมในสินคา้ท่ีเกิดข้ึนใหก้บัลูกคา้
    2) รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน เช่น รายไดจ้ากการใหบ้ริการสตูดิโอ รับรู้ตลอดช่วงเวลาตามระยะเวลาในการใหบ้ริการ 

            4.1.3  รายไดจ้ากการบริหารศิลปิน โดยปกติสัญญาบริการมีอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 1 ปี ซ่ึงกาํหนดใหศิ้ลปิน ทาํตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ในสัญญา เช่นโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ หรือแสดงละคร เป็นตน้ กลุ่มบริษทัรับรู้เม่ือปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน
ตามสัญญาโดยการส่งมอบบริการ

            4.1.4 รายไดจ้ากการขายสินคา้  กลุ่มบริษทัรับรู้เม่ือไดโ้อนอาํนาจการควบคุมในสินคา้ใหลู้กคา้แลว้   กล่าวคือเม่ือมีการส่งมอบสินคา้
รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าท่ีไดรั้บ    หรือคาดวา่จะไดรั้บหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืน   ส่วนลด  และค่าธรรมเนียม
ปฏิบติัของธุรกิจ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

ประเภทธุรกิจ



4.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ต่อ)

     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย (ต่อ)

            4.1.5 ส่วนลดและค่าธรรมเนียมปฏิบติัท่ีใหก้บัคู่คา้   ซ่ึงไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นลูกคา้ของกลุ่มบริษทั  จะบนัทึกสุทธิจากรายไดจ้าก

การขายและบริการ

            4.1.6 ดอกเบ้ียรับ ถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง

            4.1.7 เงินปันผลรับ ถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

            4.1.8  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซ่ึงถึงกาํหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจาก

     วนัท่ีฝาก และ ไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

     4.3  สินคา้คงเหลือ

             สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าคงเหลือดว้ยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ประกอบดว้ย

             การผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีเป็นละครและรายการบนัเทิงต่างๆ ท่ีไดท้าํสัญญากบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัแสดงตน้ทุนของรายการโทรทศัน์

     ทั้งท่ีอยูร่ะหวา่งการผลิตและท่ีผลิตเสร็จพร้อมท่ีจะออกอากาศเป็นสินคา้คงเหลือทั้งจาํนวน 

             ตน้ทุนของรายการดงักล่าว ซ่ึงประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตรายการ   รับรู้เป็นตน้ทุนขายเม่ือปฏิบติั

     ตามภาระเสร็จส้ินตามสัญญา และไดโ้อนการควบคุมในสินคา้ท่ีเกิดข้ึนใหก้บัลูกคา้

             หนงัสือ และสินคา้อ่ืน ราคาทุนคาํนวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั

             มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดวา่จะขายไดข้องธุรกิจ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพ่ือใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูป  รวมถึง

     ค่าใชจ่้ายในการขาย 

     4.4  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

             เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี)

     4.5  เงินลงทุนในบริษทัร่วม และเงินลงทุนในการร่วมคา้

            เงินลงทุนในบริษทัร่วม    และเงินลงทุนในการร่วมคา้      เป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนจนถือวา่มีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญั  

     แต่ไม่มีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน    และไม่ถึงระดบัการควบคุม เงินลงทุน

     ในบริษทัร่วม และเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกในราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ส่วนใน

     งบการเงินรวม   ไดแ้สดงตามวธีิส่วนไดเ้สีย    และจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมเพียงเงินลงทุนเท่ากบัศูนย ์  เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่ม

     บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายแทนบริษทัร่วม

     4.6 เคร่ืองมือทางการเงิน

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม     และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการเฉพาะ

ในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สาํหรับลูกหน้ีการคา้

ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจัดหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั       กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ

ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได้



4.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  (ต่อ)
     4.6 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

4.6.1 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
กลุ่มบริษทัจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น และสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์
ทางการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

-สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย       เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือรับ

กระแสเงินสดตามสัญญา     และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้
และดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ธีิดอกเบี้ยท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลกาํไร
และขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  (ตราสารทุน)
 ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไว ้เพ่ือคา้เป็นตราสารทุน

ท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น   โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลงัได ้   ทั้งน้ี
การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร 

ผลกาํไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ้ื่นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน        เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการไดรั้บคืนของ
ตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

นอกจากน้ี    เงินลงทุนในตราทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น   ไม่มีขอ้กาํหนดให้
ประเมินการดอ้ยค่า

4.6.2 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสาํหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ       และจัดประเภท

หน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย   โดยใชว้ธีิดอกเบี้ยท่ีแทจ้ริง  ทั้งน้ี ผลกาํไร
และขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวธีิดอกเบี้ยท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน   โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบี้ยท่ีแทจ้ริง
นั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวธีิดอกเบี้ยท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

-การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี    เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง    หรือ

ไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น        รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น



4.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  (ต่อ)
     4.6 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้   มีการยกเลิกภาระผูกพนั
นั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ใหเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนั
ซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระสาํคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการ
หน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

4.6.3 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนคาํนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญา กบั
กระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน
ณ วนัท่ีไดม้า

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างมีนยัสาํคญั     นบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก    กลุ่มบริษทั
วดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน  12  เดือนขา้งหนา้  ในขณะท่ีหาก
ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอย่างมีนยัสาํคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก    กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุน  ดว้ย
จาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุท่ีเหลืออยู่ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัสาํคญัเม่ือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 30 วนั
และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญาเม่ือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่    90   วนั    อย่างไรก็ตาม 
ในบางกรณีกลุ่มบริษทัอาจพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัสาํคญัและมีการผิด
สัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอื่น เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสาํหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน    กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต   แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุน    จาก
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้       โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์
ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีเม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

4.6.4 การหกักลบของเคร่ืองมือทางการเงิน
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั    และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน     ก็ต่อเม่ือ

กิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้  และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ  หรือ
ตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563
4.6.5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น
       ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น  แสดงในราคาตามสิทธิท่ีจะไดรั้บ/ใบแจ้งหน้ี  หกัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

กลุ่มบริษทั ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  โดยพิจารณาจากระยะเวลาจ่ายชาํระของลูกหน้ี   และกาํหนดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของ
ลูกหน้ี จากผลการพิจารณาความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละราย
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     4.6 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

4.6.6  เงินลงทุนเผ่ือขาย
เงินลงทุนเผ่ือขาย    คือ    เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่อง   หรือ  เม่ืออตัราดอกเบี้ย

เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน       ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหไ้ปเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น

รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ
เงินลงทุนเผ่ือขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือท่ีอา้งอิงจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพ
แห่งประเทศไทย  หรือมูลค่าสุทธิทางบญัชี  (NAV)  ท่ีเผยแพร่โดยบริษทับริหารจัดการ  รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
ของเงินลงทุนเผ่ือขายรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา
ตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน    กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน
ชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน    ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชี
จากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว้

4.7  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
 กลุ่มบริษทัแสดงราคาท่ีดินดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)

กลุ่มบริษทัแสดงราคาอาคารและอุปกรณ์ดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย์
 (ถา้มี) ราคาทุนรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบื้องตน้สาํหรับการร้ือถอน การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็น
ภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทั

กลุ่มบริษทัคิดค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์  โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น และ 
คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั  เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสาํคญั    เม่ือ
เทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น นอกจากน้ียงักาํหนดใหต้อ้งทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์ของมูลค่าคงเหลือ และวธีิการ
คิดค่าเส่ือมราคาอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบบญัชี 
            อายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

จาํนวนปี
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 40
ส่วนปรับปรุงอาคาร 20
อาคาร 5 - 40
อุปกรณ์สาํนกังาน 5
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทศัน์ 5
ยานพาหนะ 5
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5
ไม่คิดค่าเส่ือมราคาท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง
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4.8 สัญญาเช่า

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563
ณ   วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า   กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่   โดยสัญญา

จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า    ถา้สัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลา
หน่ึงเพ่ือการแลกเปลี่ยนกบัส่ิงตอบแทน

กลุ่มบริษทัประเมินอายสัุญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่า
ท่ีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และ
ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า   หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  ทั้งน้ีพิจารณาถึงผล
กระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายุของสัญญา
เช่าดงักล่าว เป็นตน้

กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่า
กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา   เวน้แต่สัญญาเช่าระยะส้ันและ

สัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพย์
สิทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม    ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม     และปรับปรุงดว้ยการ

วดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก
การรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน  จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า    ณ  วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนสาํหรับผูเ้ช่าในการร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยู่ในสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไข
ของสัญญาเช่า

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่าหรืออายกุาร
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี

ยานพาหนะ 4 - 5 ปี
หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสัุญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวได้

รวมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หน้ีสินตามสัญญาเช่า
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสัุญญาเช่า     จาํนวนเงินท่ี

ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่า
คงเหลือรวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับ
เพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า    กลุ่มบริษทั
บนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันี   หรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้น
ไดเ้กิดข้ึน 



4.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  (ต่อ)
4.8 สัญญาเช่า (ต่อ)

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีสัญญา
เช่ามีผล หากอตัราดอกเบี้ยตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกาํหนดได ้   ทั้งน้ีอตัราดอกเบี้ยการกูยื้มส่วนเพ่ิมอา้งอิงจาก
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล     มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนจากดอกเบี้ยของหน้ีสินตามสัญญาเช่า   และลดลงจากการจ่ายชาํระ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า
สัญญาเช่าท่ีมีอายสัุญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า

จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฎิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าการเงิน
กลุ่มบริษทับนัทึกยานพาหนะตามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยราคายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือ

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ส่วนดอกเบี้ยจ่ายท่ีเกิดข้ึน จะบนัทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าดาํเนินงาน
กลุ่มบริษทับนัทึกสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวท่ีตอ้งจ่ายตลอดอายสัุญญาภายใตสั้ญญาดาํเนินงานเป็นค่าเช่าจ่ายในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ  ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมสัญญา โดยตดัจ่ายในอตัราเส้นตรง

     4.9  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน
             กลุ่มบริษทัแสดงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)
             กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวธีิเส้นตรง ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการ 5 ปี
      4.10 ค่าความนิยม 
            กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
      สุทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ    บริษทัฯ  จะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วน
      ของกาํไรหรือขาดทุนทนัที
            กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)   และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี   หรือ
      เม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน
      4.11. การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน
             ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทั 
      หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า   กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่า
      ตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น     ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ
      มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่
             กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
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      4.11. การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน (ต่อ)
              หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อน
      ไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
      ท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ
      ดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชี
      ท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ      กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุน
      จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที
     4.12  รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
            กลุ่มบริษทับนัทึกรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ
      ยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
            กาํไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน บนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน
     4.13  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และ ผลประโยชน์พนกังาน 
             4.13.1  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน
                          กลุ่มบริษทัจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ       ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้
             สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก
             กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังาน และเงินสมทบจากกลุ่มบริษทั  เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง
             เล้ียงชีพ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น  
             4.13.2  ผลประโยชน์พนกังาน
                          กลุ่มบริษทัจดัใหมี้ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัการเลิกจา้ง เพ่ือจ่ายใหแ้ก่พนกังานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่า
             ปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานไดถู้กรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน   โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้
             (Projected   Unit   Credit   Method)    ซ่ึงคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต   โดยใชเ้ทคนิคการประมาณการตาม
             หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (Actuarial   Technique)  อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายใน
             อนาคต       และคาํนวณคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของหน้ีสินดงักล่าวโด
             ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนกังานอตัราการลาออก อายงุาน และปัจจยั
            กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน           สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิ
            รายการนั้น   ส่วน  ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังานจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  เพ่ือกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระ
            เวลาของการจา้งงาน

     4.14  ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
   4.14.1  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด   ประกอบดว้ย  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดข้อง

     งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวม
     ธุรกิจ  หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
  1) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ   โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด

ท่ีตอ้งเสียภาษี  โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ ณ วนัท่ีรายงาน   ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี
ท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ

  2) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    บนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี      ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการ
ใชป้ระโยชน์ในอนาคตอนัใกล ้
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     4.14  ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต่อ)

   4.14.2  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  วดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว   เม่ือมีการปรับปรุงโดยใชอ้ตัรา

  ภาษี ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน

   4.14.3  ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั    และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงผลกระทบของ

 สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน  และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือวา่ได้

 ตั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง

 การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน

 และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต   ขอ้มูลใหม่ๆ  อาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจ

โดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่    การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษี

 เงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง
   4.14.4  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบได ้    เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตาม

  กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   มาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   และภาษีเงินไดน้ี้
  ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนั      หรือหน่วยภาษีต่างกนัสาํหรับหน่วยภาษี
  ต่างกนันั้น    กลุ่มบริษทัมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   ดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
  จะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั

   4.14.5  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
  จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน 
  ณ ทุกวนัท่ีรายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง

     4.15  ประมาณการหน้ีสิน 
               กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมาย    หรือ
     จากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต       ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหสู้ญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง
     เศรษฐกิจเพ่ือจ่ายชาํระภาระผกูพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หากกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บคืนรายจ่าย
     ท่ีจ่ายชาํระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้งหมด หรือบางส่วนอยา่งแน่นอน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก
     แต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
     4.16  การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั
              ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมี
     ความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน   และต่อขอ้มูลท่ี
     แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
     ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้
ในการประมาณค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณกา

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาว
เศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ
ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผดิสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต
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มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน    ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถ

หาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว    โดยใช้
เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึง
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งน้ี
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

จากสินคา้คงเหลือนั้น    โดยค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ    พิจารณาจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ     หกัดว้
ค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น   และค่าเผือ่สาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั    เคล่ือนไหวชา้   หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณขอ
สินคา้แต่ละชนิด

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา
ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์   ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์  และมูลค่าคงเหลือ

เม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่ หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน
นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน    อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา     และบนัทึกขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้
กบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ณ วนัท่ีไดม้าตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์ หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้ง  การเลือกอตัร
คิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช ้   เม่ือมี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว    และขาดทุนนั้น
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่     กลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด   โดย
พิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้

สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น  เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้
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สัญญาเช่า
การกาํหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่า 
ในการกาํหนดอายสัุญญาเช่า       ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล

หรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  โดยคาํนึงถึงขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
ท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัในการใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษทัจะประเมิน
อายสัุญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนยัสาํคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุม  และส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล
ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฎิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี
ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

จากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน        ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่า
ดงักล่าวแลว้หรือไม่

     4.17 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้

               กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน    คาํนวณโดยการหารยอดกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี    ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั   

     ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 

              กาํไรต่อหุน้ปรับลด   คาํนวณโดยการหารยอดกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี   ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออก

     และเรียกชาํระแลว้  บวกดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 

     ทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า



5.  ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 2.2  กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิ

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะส

จากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้ปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติัแสดงได ้ด

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

ผลกระทบจาก

31 ธนัวาคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1 มกราคม 2563

กลุ่มเคร่ืองมือ ฉบบัท่ี 16

ทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินลงทุนชัว่คราว  0.50  (0.50) -     -     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน -      0.50 -      0.50

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -      86.87 -      86.87

เงินลงทุนเผือ่ขาย  55.21  (55.21) -     -     

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  31.66  (31.66) -     -     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  401.25 -      (3.51)  397.74

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -     -      10.08  10.08

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

หน้ีสินหมุนเวยีน

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  1.04 -      0.90  1.94

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  1.82 -      5.67  7.49



5.  ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ (ต่อ)

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบจาก

31 ธนัวาคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1 มกราคม 2563

กลุ่มเคร่ืองมือ ฉบบัท่ี 16

ทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินลงทุนชัว่คราว  0.50  (0.50) -     -     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน -      0.50 -      0.50

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -      86.87 -      86.87

เงินลงทุนเผือ่ขาย  55.21  (55.21) -     -     

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  31.66  (31.66) -     -     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  400.19 -      (3.51)  396.68

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -     -      5.92  5.92

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

หน้ีสินหมุนเวยีน

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  1.04 -      0.21  1.25

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  1.82 -      2.20  4.02

  5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิมนั้น แสดงไดด้งัน้ี



5.  ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ (ต่อ)

(หน่วย : ลา้นบาท)
งบการเงินรวม

มูลค่าตาม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน
หลกัการบญัชีเดิม การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9

มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม
กาํไรหรือขาดทุน ตดัจาํหน่าย
เบด็เสร็จอ่ืน

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  47.46 -      47.46  47.46
เงินลงทุนชัว่คราว  0.50 -      0.50  0.50
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  102.21 -      102.21  102.21
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  43.44 -      43.44  43.44
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั  0.83 -      0.83  0.83
เงินลงทุนเผือ่ขาย  55.21  55.21 -      55.21
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  31.66  26.66  5.00  31.66
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  0.54 -      0.54  0.54

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 281.85 81.87 199.98 281.85

(หน่วย : ลา้นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าตามหลกัการ การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐาน
บญัชีเดิม การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9

มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม
กาํไรหรือขาดทุน ตดัจาํหน่าย
เบด็เสร็จอ่ืน

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  17.84 -      17.84  17.84
เงินลงทุนชัว่คราว  0.50 -      0.50  0.50
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  78.95 -      78.95  78.95
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5.44 -      5.44  5.44
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  40.14 -      40.14  40.14
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั  0.83 -      0.83  0.83
เงินลงทุนเผือ่ขาย  55.21  55.21 -      55.21
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  31.66  26.66  5.00  31.66
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  0.54 -      0.54  0.54

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 231.11 81.87 149.24 231.11
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 



5.  ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือปฏิบัติ (ต่อ)
  5.2 สัญญาเช่า

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่า
ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู ่     คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563    สาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน   กลุ่มบริษทั
รับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก

(หน่วย : ลา้นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 10.36 5.12
หัก : สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า -1.92 -1.66
หัก : ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี -1.87 -1.05
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิม่ข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 6.57 2.41
หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2.86 2.86
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 9.43 5.27

หน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้ ประกอบดว้ย
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 1.95 1.25
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 7.48 4.02

รวม 9.43 5.27

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี
 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : ลา้นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ 9.72 5.56

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9.72 5.56

6.  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
เงินสดในมือ 64,793.25               221,654.25             10,803.75               104,680.50             
เงินฝากกระแสรายวนั 1,142,406.11          5,416,357.15          1,266,032.03          5,426,583.43          
เงินฝากออมทรัพย์ 50,966,018.24        41,824,435.65        19,299,716.97        12,304,483.93        

รวม 52,173,217.60        47,462,447.05        20,576,552.75        17,835,747.86        



7.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30.2) 0.00                       0.00                       4,456,505.00         7,519,282.01         
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 56,246,305.12       77,484,525.22       36,407,440.02       49,142,333.83       
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
    (ปี 2562 : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) (2,408,169.26)        (5,132,940.37)        (2,336,610.41)        (5,132,940.37)        

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ 53,838,135.86       72,351,584.85       38,527,334.61       51,528,675.47       
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30.2) 734,372.50            714,372.50            734,372.50            733,761.14            
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลภายนอก 301,022.39            907,107.65            301,019.84            687,180.65            
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
    (ปี 2562 : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) (882,872.50)           (882,872.50)           (882,872.50)           (882,872.50)           

ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ 152,522.39            738,607.65            152,519.84            538,069.29            
รายไดค้า้งรับ - ผลิตภณัฑร์ายการโทรทศัน์ (หมายเหตุ 8.1) 3,179,168.24         27,583,340.00       1,646,100.35         25,300,707.60       
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8.1 ,30.2) 0.00                       0.00                       0.00                       342,133.43            
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - ค่าผลิตรายการและอ่ืน ๆ 1,191,872.89         1,540,218.43         984,773.66            1,241,266.34         

  รวม ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,371,041.13         29,123,558.43       2,630,874.01         26,884,107.37       
รวม ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 58,361,699.38       102,213,750.93     41,310,728.46       78,950,852.13       

            ลูกหน้ีการคา้ท่ีเรียกชาํระแลว้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งรับ ดงัน้ี 
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 25,531,269.45       52,751,293.75       25,051,131.34       42,912,584.04       
เกินกาํหนดชาํระ
   - นอ้ยกวา่ 3 เดือน 24,825,150.37       17,731,159.66       14,242,928.38       7,598,521.41         
   - เกินกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 4,345,000.00         1,842,807.50         25,000.00              998,310.00            
   - เกินกวา่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 0.00                       26,323.92              0.00                       19,260.00              
   - เกินกวา่ 12 เดือน 1,544,885.30         5,132,940.39         1,544,885.30         5,132,940.39         

รวม 56,246,305.12       77,484,525.22       40,863,945.02       56,661,615.84       
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
    (ปี 2562 : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) (2,408,169.26)        (5,132,940.37)        (2,336,610.41)        (5,132,940.37)        

สุทธิ 53,838,135.86       72,351,584.85       38,527,334.61       51,528,675.47       

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส่วนใหญ่เกิดจากการใหบ้ริการผลิตรายการโทรทศัน์ ท่ีปรึกษารายการโทรทศัน์ และบริการหาโฆษณา 
รายการโทรทศัน์และประชาสมัพนัธ์ ซ่ึงบริษทัไดใ้หบ้ริการกบับริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั



8. รายได้ค้างรับ และรายได้รับล่วงหน้า
8.1 ยอดคงเหลือตามสัญญา

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกชําระ
  รายไดค้า้งรับ (หมายเหตุ 7) 3,179,168.24 27,583,340.00 1,646,100.35 25,642,841.03

รวม 3,179,168.24 27,583,340.00 1,646,100.35 25,642,841.03

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
  รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้ 21,821,477.81 44,301,355.81 10,661,662.48 44,301,355.81

รวม 21,821,477.81 44,301,355.81 10,661,662.48 44,301,355.81

8.2 รายได้ทีรั่บรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือตามสญัญาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

รายได้ทีรั่บรู้ทีเ่คยรวมอยู่ในยอดยกมาของ
รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้ 44,301,355.81 2,905,000.00 44,301,355.81 2,830,000.00

รายได้ทีรั่บรู้จากการเปล่ียนแปลงของส่ิงตอบแทน
ผนัแปรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาระท่ีไดป้ฏิบติัแลว้ในปีก่อน 0.00 0.00 0.00 0.00

44,301,355.81 2,905,000.00 44,301,355.81 2,830,000.00

8.3 รายได้ทีค่าดว่าจะรับรู้สําหรับภาระทีย่งัปฏิบัตไิม่เสร็จส้ิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  กลุ่มบริษทั  คาดวา่จะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตสาํหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน  (หรือยงัไม่เสร็จส้ินบางส่วน) 

ของสญัญารับจา้งผลิตรายการท่ีเป็นละคร และรายการบนัเทิงต่างๆ ท่ีทาํกบัลูกคา้ จาํนวน 68.38 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ : จาํนวน 66.24 ลา้นบาท) 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดวา่จะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสญัญาดงักล่าว เสร็จส้ินภายใน 1 ปี (เฉพาะบริษทัฯ : 1 ปี)

9. สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
รายการโทรทศัน์ระหวา่งผลิต 37,749,537.24       57,887,439.99       37,291,510.58       57,790,497.20       
หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่า (118,138.72)           0.00                       (118,138.72)           0.00                       

 สุทธิ 37,631,398.52       57,887,439.99       37,173,371.86       57,790,497.20       
หนงัสือและแผน่ซีดี 52,103.50              52,103.50              52,103.50              52,103.50              
เคร่ืองสาํอาง 423,956.16            477,862.55            537,518.16            605,864.15            
สินคา้คงเหลืออ่ืน ๆ 894,992.48            1,876,629.02         894,992.48            1,876,629.02         

รวม 39,002,450.66       60,294,035.06       38,657,986.00       60,325,093.87       



10.  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ลูกหน้ีสรรพากร 37,149,595.00      42,763,205.96       34,315,746.60      39,476,270.75       
ค่ามดัจาํ 1,188,691.59        435,000.00            1,188,691.59        420,000.00            
อ่ืน ๆ 26,696.68            238,942.87            26,696.68            238,942.87            

รวม 38,364,983.27      43,437,148.83       35,531,134.87      40,135,213.62       

11. การดําเนินงานท่ียกเลิก
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  ประกอบดว้ย

งบการเงินรวม (บาท)
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 290.00 1,455,426.33
     เงินลงทุนรอการขาย 0.00 2,000,000.00
     ลูกหน้ีการคา้ 2,420.00 0.00
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,866.72 49,146.17

รวม 11,576.72 3,504,572.50

              หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย ประกอบดว้ย
งบการเงินรวม (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 168,000.00

รวม 0.00 168,000.00

รายการท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 และ 2562 ของการดาํเนินงานท่ียกเลิก

แสดงไดด้งัน้ี

งบการเงินรวม (บาท)

2563 2562

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 0.00 1,090,000.00

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 0.00 129,066.46

รวมรายได้ 0.00 1,219,066.46

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการ 0.00 994,370.68

ตน้ทุนขายสินคา้ 0.00 18,217.13

รวมต้นทุน 0.00 1,012,587.81

กําไรขั้นต้น 0.00 206,478.65



11. การดําเนินงานท่ียกเลิก (ต่อ)

งบการเงินรวม (บาท)

2563 2562

รายไดอ่ื้น 13,638.10 2,589.90

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 0.00 (770,673.35)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (69,947.20) (1,869,660.16)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปีจากการดําเนินงานท่ียกเลิก (56,309.10) (2,431,264.96)

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน) การดาํเนินงานท่ียกเลิก สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562

งบการเงินรวม (บาท)

2563 2562

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการดาํเนินงาน (223,254.62) (2,038,610.40)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 2,000,000.00 407,931.85

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (3,231,881.71) 0.00

เงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงานท่ียกเลิก (1,455,136.33) (1,630,678.55)

12.  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกัน

กลุ่มบริษทัใชเ้งินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ จาํนวน 5,831,000.00 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 831,000.00 บาท)
เป็นหลกัประกนักบัธนาคารแห่งหน่ึงในการออกหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินงานตามปกติทางธุรกิจ (หมายเหตุ 33)



13.  เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

ทุนที่ชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

(ลา้นบาท) (ร้อยละ) วิธีราคาทุน 

ชื่อบริษทัยอ่ย  ประกอบกิจการ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

บริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั โฆษณา 10.00 10.00 99.99 99.99 26,462,547.13     26,462,547.13    

บริษทั อีเอม็ เอน็เตอร์เทนเมนต ์จาํกดั บริหารศิลปิน 10.00 10.00 99.99 99.99 6,645,028.53       9,876,910.24      

บริษทั บิ๊กเบรน จาํกดั ผลิตรายการโทรทศัน์ 13.57 8.00 71.11 51.00 9,650,000.00       4,080,000.00      

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 42,757,575.66     40,419,457.37    

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -10,725,028.53 (10,675,661.55)   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 32,032,547.13     29,743,795.82    

เมื่อวนัที่ 11 ธนัวาคม  2562  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 14/2562   มีมติอนุมตัิใหเ้ลิกบริษทัยอ่ย   บริษทั อีเอม็  เอน็เตอร์เทนเมนต ์จาํกดั และไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันา -

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2562  และเสร็จการชาํระบญัชีเมื่อวนัที่ 8 มกราคม 2564

เมื่อวนัที่  14  สิงหาคม  2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั้งที่  5/2563   มีมติอนุมตัิใหบ้ริษทัฯ ลงทุนเพิ่มในบริษทั บิ๊กเบรน จาํกดั จาํนวน 5.57 ลา้นบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 



14.  เงินลงทุนในการร่วมค้า
ลกัษณะความ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ชื่อบริษทั ประกอบกิจการ สัมพนัธ์ (ลา้นบาท) (ร้อยละ) เงินลงทุนวธิีส่วนไดเ้สีย เงินลงทุนวธิีราคาทุน
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

การร่วมค้าโดยตรง
บริษทั ทริปเปิ้ล เอส ธุรกิจเกมส์ออนไลน์และ ผูถ้ือหุน้และ 17.00 17.00 50.00 50.00 0.00                    0.00                    8,500,000.00       8,500,000.00       

อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั    พฒันา โปรแกรม กรรมการร่วมกนั
ซอฟ์ทแวร์สาํหรับการ
เล่นเกมส์ออนไลน์

0.00                    0.00                    8,500,000.00       8,500,000.00       
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 0.00                    0.00                    (8,500,000.00)     (8,500,000.00)     
สุทธิ 0.00                    0.00                    0.00                     0.00                     

ตามรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครั้งที่ 1/2562 ของบริษทั ทริปเปิ้ลเอส อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมตัิใหเ้ลิกบริษทัและแต่งตั้งผูช้าํระบญัชี โดยมีมติใหเ้ลิกกิจการในวนัที่ 11 ตุลาคม 2562 

โดยต่อมาเมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม 2562 ไดท้าํการจดทะเบียนเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี



15.  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน / เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน / เงินลงทุนเผื่อขาย

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :
- เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 72,009,875.31 55,004,956.47 37,008,279.00 55,004,956.47
บวก กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 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

- เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ี
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 26,843,667.80 26,656,167.80 26,843,667.80 26,656,167.80

รวม 101,552,058.31 81,867,123.99 65,348,686.67 81,867,123.99
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธี

ราคาทุนตดัจาํหน่าย :
- เงินลงทุนในสลากออมทรัพย์ 5,087,643.83 5,000,000.00 5,087,643.83 5,000,000.00

รวม 5,087,643.83 5,000,000.00 5,087,643.83 5,000,000.00
รวมทั้งส้ิน 106,639,702.14 86,867,123.99 70,436,330.50 86,867,123.99

15.1 เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ความเคล่ือนไหวของเงินลงทุนระหวา่งปี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ยอดตน้ปี 55,210,956.19      35,230,448.00       55,210,956.19      35,230,448.00       
การซ้ือหลกัทรัพย์ 90,000,000.00      135,000,000.00     50,000,000.00      135,000,000.00     
การจาํหน่ายหลกัทรัพย์ (17,990,124.69)    (115,090,565.83)    (12,991,721.00)    (115,090,565.83)    
เงินคืนผูถื้อหน่วย (55,004,956.47)    0.00                       (55,004,956.47)    0.00                       
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

เงินลงทุน 2,492,515.48        71,074.02              1,290,740.15        71,074.02              
                ยอดส้ินปี 74,708,390.51 55,210,956.19 38,505,018.87 55,210,956.19

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนประกอบไปดว้ย เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของ
หน่วยลงทุน   อา้งอิงจากมูลค่าสุทธิทางบญัชี   (NAV)    ท่ีเผยแพร่โดยบริษทัท่ีทาํการบริหารจดัการกองทุน มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่น
ระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม



15.  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น (ต่อ)

15.2 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

ทุนที่ชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน งบการเงินรวมและ
(บาท) (ร้อยละ) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ชื่อบริษทั ประกอบกิจการ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
AnyMind Group Limited บริหารจดัการโฆษณาออนไลน์ และธุรกิจลงทุน 753,935.14  USD 50,000.00 USD 0.35 0.49 26,656,167.80        26,656,167.80        
บริษทั นีออน เวิร์คส์ จาํกดั ให้บริการขอ้มูลและวางแผนสื่อ 1,250,000.00 0.00 15.00 0.00 187,500.00             0.00                        

รวม 26,843,667.80        26,656,167.80        

เงินลงทุนใน AnyMind Group Limited เป็นเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่มีสิทธิไถ่ถอน แต่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได ้ 

15.3 สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย
งบการเงินรวมและ

อตัราดอกเบี้ย งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

เงินลงทุนในสลากออมทรัพย์ ร้อยละ 1.00 - 1.40 ต่อปี 5,087,643.83 5,000,000.00

รวม 5,087,643.83          5,000,000.00          



16.  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

งบการเงินรวม
เครื่องมือและ

ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์การผลิต
ทีด่นิ ทีด่นิและอาคาร อาคาร สํานักงาน และติดตั้ง รายการโทรทศัน์ ยานพาหนะ คอมพวิเตอร์ รวม
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      ราคาทุน
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 166,918,773.50 21,429,135.22 295,022,649.12 22,056,835.37 8,011,088.10 18,836,402.63 19,962,560.25 10,815,062.05 563,052,506.24
               ซื้อ 0.00 0.00 0.00 294,232.14 49,500.00 0.00 0.00 325,846.26 669,578.40
               โอน 0.00 0.00 0.00 189,397.99 497,331.96 -673,187.89 0.00 0.00 13,542.06
               โอนออกไปเป็นสินทรัพยส์ิทธิการใช้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,794,954.68 0.00 -6,794,954.68
               จาํหน่าย  หรือ  ตดัจ่าย 0.00 0.00 0.00 -443,712.45 -75,763.54 -3,335,197.67 -3,168,224.30 -1,627,478.06 -8,650,376.02
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 166,918,773.50 21,429,135.22 295,022,649.12 22,096,753.05 8,482,156.52 14,828,017.07 9,999,381.27 9,513,430.25 548,290,296.00
     ค่าเสื่อมราคาสะสม
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 0.00 13,020,565.40 71,309,828.24 18,163,753.99 7,003,131.73 18,096,539.74 16,351,037.38 10,134,222.91 154,079,079.39
               ค่าเสื่อมราคา 0.00 763,873.79 7,047,492.98 2,204,194.86 446,317.85 325,206.15 38,474.80 336,566.52 11,162,126.95
               โอน 0.00 0.00 0.00 175,843.93 497,299.96 -673,143.89 0.00 0.00 0.00
               โอนออกไปเป็นสินทรัพยส์ิทธิการใช้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,281,904.62 0.00 -3,281,904.62
               จาํหน่าย  หรือ  ตดัจ่าย 0.00 0.00 0.00 -419,657.97 -72,562.12 -3,333,186.13 -3,168,223.30 -1,627,379.06 -8,621,008.58
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 0.00 13,784,439.19 78,357,321.22 20,124,134.81 7,874,187.42 14,415,415.87 9,939,384.26 8,843,410.37 153,338,293.14
     ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 6,946,575.00 0.00 775,981.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,722,556.32
               เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 6,946,575.00 0.00 775,981.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,722,556.32

      ราคาตามบญัชี
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 159,972,198.50 8,408,569.82 222,936,839.56 3,893,081.38 1,007,956.37 739,862.89 3,611,522.87 680,839.14 401,250,870.53
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 159,972,198.50 7,644,696.03 215,889,346.58 1,972,618.24 607,969.10 412,601.20 59,997.01 670,019.88 387,229,446.54

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จาํนวน 11.16 ลา้นบาท และ 13.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดน้าํที่ดิน และอาคารบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าทางบญัชีสุทธิจาํนวน 30.04 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินสินเชื่อต่างๆ ที่ไดร้ับจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 29)



16.  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินรวม
เครื่องมือและ

ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์การผลิต
ทีด่นิ ทีด่นิและอาคาร อาคาร สํานักงาน และติดตั้ง รายการโทรทศัน์ ยานพาหนะ คอมพวิเตอร์ รวม
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      ราคาทุน
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 166,918,773.50 21,429,135.22 295,022,649.12 22,607,152.50 7,931,606.95 21,139,437.77 19,962,560.25 11,238,316.80 566,249,632.11
               ซื้อ 0.00 0.00 0.00 369,711.68 222,037.76 223,012.14 0.00 518,907.42 1,333,669.00
               จาํหน่าย  หรือ  ตดัจ่าย 0.00 0.00 0.00 -920,028.81 -142,556.61 -2,526,047.28 0.00 -942,162.17 -4,530,794.87
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 166,918,773.50 21,429,135.22 295,022,649.12 22,056,835.37 8,011,088.10 18,836,402.63 19,962,560.25 10,815,062.05 563,052,506.24
     ค่าเสื่อมราคาสะสม
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 0.00 12,239,843.46 64,262,334.72 16,732,397.16 6,683,312.47 20,261,214.31 14,953,570.30 10,108,016.76 145,240,689.18
               ค่าเสื่อมราคา 0.00 780,721.94 7,047,493.52 2,344,629.87 454,546.41 346,611.86 1,397,467.08 967,881.95 13,339,352.63
               จาํหน่าย 0.00 0.00 0.00 -913,273.04 -134,727.15 -2,511,286.43 0.00 -941,675.80 -4,500,962.42
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 0.00 13,020,565.40 71,309,828.24 18,163,753.99 7,003,131.73 18,096,539.74 16,351,037.38 10,134,222.91 154,079,079.39
     ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 6,946,575.00 0.00 775,981.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,722,556.32
               เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 6,946,575.00 0.00 775,981.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,722,556.32

      ราคาตามบญัชี
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 159,972,198.50 9,189,291.76 229,984,333.08 5,874,755.34 1,248,294.48 878,223.46 5,008,989.95 1,130,300.04 413,286,386.61
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 159,972,198.50 8,408,569.82 222,936,839.56 3,893,081.38 1,007,956.37 739,862.89 3,611,522.87 680,839.14 401,250,870.53

     



16.  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องมือและ

ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์การผลิต
ทีด่นิ ทีด่นิและอาคาร อาคาร สํานักงาน และติดตั้ง รายการโทรทศัน์ ยานพาหนะ คอมพวิเตอร์ รวม
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      ราคาทุน
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 166,918,773.50 21,429,135.22 294,185,299.12 21,806,837.78 7,763,920.03 17,709,537.03 16,653,560.25 9,268,950.51 555,736,013.44
               ซื้อ 0.00 0.00 0.00 204,521.87 49,500.00 0.00 0.00 309,900.00 563,921.87
               โอน 0.00 0.00 0.00 189,397.99 497,331.96 (673,187.89) 0.00 0.00 13,542.06
               โอนออกไปเป็นสินทรัพยส์ิทธิการใช้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (6,794,954.68) 0.00 (6,794,954.68)
               จาํหน่าย  หรือ  ตดัจ่าย 0.00 0.00 0.00 (438,712.45) (67,353.54) (3,335,197.67) (3,168,224.30) (1,485,007.73) (8,494,495.69)
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 166,918,773.50 21,429,135.22 294,185,299.12 21,762,045.19 8,243,398.45 13,701,151.47 6,690,381.27 8,093,842.78 541,024,027.00
     ค่าเสื่อมราคาสะสม
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 0.00 12,685,856.06 71,128,134.75 18,017,889.44 6,857,216.66 17,396,466.04 13,042,038.38 8,688,549.35 147,816,150.68
               ค่าเสื่อมราคา 0.00 596,404.00 7,047,492.98 2,149,657.74 397,048.14 100,362.33 38,474.80 254,744.96 10,584,184.95
               โอน 0.00 0.00 0.00 175,843.93 497,299.96 (673,143.89) 0.00 0.00 0.00
               โอนออกไปเป็นสินทรัพยส์ิทธิการใช้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (3,281,904.62) 0.00 (3,281,904.62)
               จาํหน่าย  หรือ  ตดัจ่าย 0.00 0.00 0.00 (415,325.12) (65,274.96) (3,333,186.13) (3,168,223.30) (1,484,924.73) (8,466,934.24)
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 0.00 13,282,260.06 78,175,627.73 19,928,065.99 7,686,289.80 13,490,498.35 6,630,385.26 7,458,369.58 146,651,496.77
     ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 6,946,575.00 0.00 775,981.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,722,556.32
               เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 6,946,575.00 0.00 775,981.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,722,556.32

      ราคาตามบญัชี
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 159,972,198.50 8,743,279.16 222,281,183.05 3,788,948.34 906,703.37 313,070.99 3,611,521.87 580,401.16 400,197,306.44
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 159,972,198.50 8,146,875.16 215,233,690.07 1,833,979.20 557,108.65 210,653.12 59,996.01 635,473.20 386,649,973.91

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จาํนวน 10.58 ลา้นบาท และ 12.49  ลา้นบาท ตามลาํดบั 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดน้าํที่ดิน และอาคารบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าทางบญัชีสุทธิจาํนวน 30.04 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินสินเชื่อต่างๆ ที่ไดร้ับจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 29)



16.  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องมือและ

ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์การผลิต
ทีด่นิ ทีด่นิและอาคาร อาคาร สํานักงาน และติดตั้ง รายการโทรทศัน์ ยานพาหนะ คอมพวิเตอร์ รวม
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      ราคาทุน
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 166,918,773.50 21,429,135.22 294,185,299.12 22,354,491.36 7,677,498.88 19,985,315.86 16,653,560.25 9,655,098.68 558,859,172.87
               ซื้อ 0.00 0.00 0.00 347,575.23 222,037.76 212,868.45 0.00 489,970.00 1,272,451.44
               จาํหน่าย  หรือ  ตดัจ่าย 0.00 0.00 0.00 (895,228.81) (135,616.61) (2,488,647.28) 0.00 (876,118.17) (4,395,610.87)
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 166,918,773.50 21,429,135.22 294,185,299.12 21,806,837.78 7,763,920.03 17,709,537.03 16,653,560.25 9,268,950.51 555,736,013.44
     ค่าเสื่อมราคาสะสม
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 0.00 12,072,373.46 64,080,641.23 16,610,860.43 6,583,398.24 19,767,088.61 11,644,571.30 8,950,505.56 139,709,438.83
               ค่าเสื่อมราคา 0.00 613,482.60 7,047,493.52 2,298,136.80 403,919.38 115,732.49 1,397,467.08 613,685.59 12,489,917.46
               จาํหน่าย 0.00 0.00 0.00 (891,107.79) (130,100.96) (2,486,355.06) 0.00 (875,641.80) (4,383,205.61)
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 0.00 12,685,856.06 71,128,134.75 18,017,889.44 6,857,216.66 17,396,466.04 13,042,038.38 8,688,549.35 147,816,150.68
     ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 6,946,575.00 0.00 775,981.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,722,556.32
               เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 6,946,575.00 0.00 775,981.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,722,556.32

      ราคาตามบญัชี
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 159,972,198.50 9,356,761.76 229,328,676.57 5,743,630.93 1,094,100.64 218,227.25 5,008,988.95 704,593.12 411,427,177.72
          ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 159,972,198.50 8,743,279.16 222,281,183.05 3,788,948.34 906,703.37 313,070.99 3,611,521.87 580,401.16 400,197,306.44



17. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

(บาท) (บาท)

ยานพาหนะ ยานพาหนะ
ราคาทุน

1 มกราคม 2563 – การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนาํ
    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 6,568,798.37 2,410,136.98
เพ่ิมข้ึนระหว่างปี 3,504,672.90 0.00
รับโอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,513,050.06 3,513,050.06
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 13,586,521.33 5,923,187.04

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม
1 มกราคม 2563 – การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนาํ
    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 0.00 0.00
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,038,030.06 2,140,656.44
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,038,030.06 2,140,656.44

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 6,568,798.37 2,410,136.98
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 9,548,491.27 3,782,530.60



18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)
โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตั้ง รวม คอมพวิเตอร์ ระหว่างติดตั้ง รวม
ราคาทุน
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 4,737,069.83 0.00 4,737,069.83 4,635,507.41 0.00 4,635,507.41
           ซื้อ 79,000.00 1,680,000.00 1,759,000.00 79,000.00 1,680,000.00 1,759,000.00
           ตดัจาํหน่าย (1,507,169.94) 0.00 (1,507,169.94) (1,507,169.94) 0.00 (1,507,169.94)
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 3,308,899.89 1,680,000.00 4,988,899.89 3,207,337.47 1,680,000.00 4,887,337.47
           ซื้อ 24,000.00                     720,000.00                 744,000.00                   24,000.00                      720,000.00                 744,000.00                 

             โอน 2,400,000.00                (2,400,000.00)            0.00                              2,400,000.00                (2,400,000.00)            0.00                            

             ตดัจาํหน่าย (651,454.67)                  0.00                            (651,454.67)                  (651,454.67)                  0.00                            (651,454.67)               
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 5,081,445.22                0.00                            5,081,445.22                4,979,882.80                0.00                            4,979,882.80              
ค่าใชจ้่ายตดัจ่ายสะสม
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 3,937,178.10 0.00 3,937,178.10 3,900,341.07 0.00 3,900,341.07
           ตดัจ่าย 341,594.90 0.00 341,594.90 320,412.81 0.00 320,412.81
           ตดัจาํหน่าย (1,488,369.42) 0.00 (1,488,369.42) (1,488,369.42) 0.00 (1,488,369.42)
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 2,790,403.58 0.00 2,790,403.58 2,732,384.46 0.00 2,732,384.46
           ตดัจ่าย 461,552.22                   0.00                            461,552.22                   440,335.08                   0.00                            440,335.08                 
           ตดัจาํหน่าย (651,433.67)                  0.00                            (651,433.67)                  (651,433.67)                  0.00                            (651,433.67)               
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 2,600,522.13                0.00                            2,600,522.13                2,521,285.87                0.00                            2,521,285.87              
ราคาตามบญัชี
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 518,496.31 1,680,000.00 2,198,496.31 474,953.01 1,680,000.00 2,154,953.01
     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 2,480,923.09 0.00 2,480,923.09 2,458,596.93 0.00 2,458,596.93



19. ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี

งบการเงินรวม  (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

    (ปี 2562 : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) 658,196.35 1,203,162.57 643,884.58 1,203,162.57

ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยั 52,406.55 32,438.09 52,406.55 32,438.09

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าท่ีดินและอาคาร 1,544,511.26 1,544,511.26 1,544,511.26 1,544,511.26

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,511,184.40 4,452,999.00 3,147,766.40 4,111,286.60

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 0.00 0.00 2,145,005.71 2,135,132.31

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 0.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 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

หนี้สินภาษีเงนิได้

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุน (539,703.05) (41,199.94) (299,347.98) (41,199.94)

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 0.00 (57,867.40) 0.00 (57,867.40)

รวม (539,703.05) (99,067.34) (299,347.98) (99,067.34)

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 5,828,963.07 7,349,306.74 9,327,746.24 10,842,726.65

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 25,166,111.68    51,129,647.36        24,650,813.09    50,497,470.01        
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการ
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30.2) 0.00                     0.00                         857,298.42         2,949,465.00          
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลภายนอก 16,103.15           139,970.30             16,103.15           13,683.15                
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30.2) 0.00                     0.00                         0.00                     105,000.00             
ส่วนลดคา้งจ่ายให้กบัตวัแทนโฆษณา 9,517,606.99      556,064.26             2,542,606.99      472,731.76             
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30.2) 0.00                     0.00                         942,955.28         0.00                         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน - บุคคลภายนอก 9,209,075.87      19,712,095.53        4,882,701.99      14,300,102.84        

รวม 43,908,897.69    71,537,777.45        33,892,478.92    68,338,452.76        



21. หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

เจา้หน้ีภาษีมูลค่าเพิม่ 610,350.70         1,086,657.18          360,528.54         950,889.43             

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,929,772.47      1,766,741.16          1,640,589.23      1,195,054.35          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 210,427.30         236,997.70             189,427.30         198,731.70             

รวม 2,750,550.47      3,090,396.04          2,190,545.07      2,344,675.48          

22. หนี้สินตามสัญญาเช่า
รายการเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

(บาท) (บาท)
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 0.00                     0.00                         
รายการปรับปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16

มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก 6,568,798.37      2,410,136.98          
รายการท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,857,437.83      2,857,437.83          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 9,426,236.20      5,267,574.81          
บวก: เพ่ิมระหว่างงวด 3,504,672.90      0.00                         
หัก: จ่ายชาํระระหว่างงวด (2,102,508.05)     (1,249,373.61)         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 10,828,401.05    4,018,201.20          
หัก: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,341,470.61)     (1,362,157.37)         
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8,486,930.44      2,656,043.83          

23. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปี

      ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2563 มีดงัน้ี 
 งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(บาท) (บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 21,975,658.00    20,267,096.00        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 2,032,683.00      1,730,376.00          
ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (8,099,005.00)     (7,871,414.00)         
ขาดทุน(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,646,586.00      1,612,774.00          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 17,555,922.00    15,738,832.00        



23. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะจ่ายตามระยะเวลา ดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

     ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายภายใน 1 ปี 1,891,600.00      7,082,888.00          1,690,000.00      7,082,888.00          
     ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเกินกว่า 1 ปี 15,664,322.00 14,892,770.00        14,048,832.00    13,184,208.00        
     รวม 17,555,922.00    21,975,658.00        15,738,832.00    20,267,096.00        

ขาดทุน(กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563 2562 2563 2562
รวมอยูใ่นองคป์ระกอบอ่ืนของ
    ส่วนของผูถื้อหุ้น

    ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 517,654.00         (1,620,868.00)         (289,337.00)        (2,065,340.00)         
    รับรู้ระหว่างปี 1,646,586.00      2,138,522.00          1,612,774.00      1,776,003.00          
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,164,240.00      517,654.00             1,323,437.00      (289,337.00)            

    ขาดทุน(กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ระหว่างปีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดจาก
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563 2562 2563 2562
    สมมติฐานทางการเงิน (242,604.00)        2,141,850.00          (166,740.00)        1,776,003.00          
    สมมติฐานประชากร (704,541.00)        (3,328.00)                (384,036.00)        0.00                         
    การปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,593,731.00      0.00                         2,163,550.00      0.00                         
    รวม 1,646,586.00      2,138,522.00          1,612,774.00      1,776,003.00          

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563 2562 2563 2562
อตัราคิดลด 1.07 - 1.74 1.44 - 1.96 1.07 1.44 
อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน 3.60 5.00 3.60 5.00 
อตัรามรณะ TMO 2017 TMO 2017 TMO 2017 TMO 2017
อตัราการลาออก 2.00 - 27.00 3.50 - 32.00 2.00 - 27.00 3.50 - 32.00
อายเุกษียณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี



23. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่ง
       สมเหตุสมผล  ณ  วนัท่ีรายงาน  โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ  คงท่ี   จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น
       จาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

(บาท) (บาท)
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
    อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึนร้อยละ 0.5) (867,000.00) (718,217.00)
    อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5) 942,462.00 777,856.00
    อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึนร้อยละ 0.5) 829,932.00 678,609.00 
    อตัราการเพิม่ข้ึนของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5) (773,511.00) (634,586.00)
    อตัรามรณะ (เปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึนร้อยละ 0.5) (4,133.00) (3,376.00)
    อตัรามรณะ (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 0.5) 4,134.00 3,377.00 
    อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงเพิม่ข้ึนร้อยละ 10) (564,837.00) (452,025.00)
    อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 10) 609,811.00 486,329.00 

24. ทุนสํารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวม และ

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือตน้ปี 11,327,740.87    10,747,677.99        
จดัสรรระหว่างปี 0.00                     580,062.88             
ยอดคงเหลือส้ินปี 11,327,740.87    11,327,740.87        

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองน้ีไม่สามารถนาํไป
จ่ายเงินปันผลได้

ในงบการเงินรวม ทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษทัยอ่ยจะรวมอยูใ่นกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใชจ่้ายบางรายการท่ีรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ามารถแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ค่าเช่าสถานี 37,779,622.00    49,122,000.00        40,209,622.00    56,550,535.00        
ค่าจา้งผูด้าํเนินรายการ 39,406,332.29    41,732,393.50        38,222,004.68    40,059,085.70        
ค่าใชจ่้ายในการถ่ายทาํรายการและละครโทรทศัน์ 112,245,891.86  164,223,629.64      108,662,182.73  154,474,785.25      
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 71,204,345.06    101,511,055.38      56,919,604.34    79,814,490.29        
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 16, 17) 15,200,157.01    13,339,352.63        12,724,841.39    12,489,917.46        
ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 18) 461,552.22         341,594.90             440,335.08         320,412.81             

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว



26. ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี (3,652,109.51)         (8,597,751.03)        0.00                        (6,553,685.05)        

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว

    และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,351,157.76)         754,760.55            (1,579,387.17)         3,189,838.95         

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น
   งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (5,003,267.27)         (7,842,990.48)        (1,579,387.17)         (3,363,846.10)        

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปี 

      ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 526,653.11 11,847,221.86 (13,692,004.82) 12,214,658.10

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20%

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 105,330.62 2,369,444.37 (2,738,400.96) 2,442,931.62

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ : 

รายจ่ายตอ้งหา้ม 2,007,028.72 4,246,633.48 1,579,387.17 4,848,428.74

รายไดอ้ื่นท่ีเกณฑบ์ญัชีต่างจากเกณฑภ์าษี 0.00 2,487,688.43 0.00 (3,189,838.95)

รายการลดหย่อนทางภาษี

รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม 0.00 (784,330.19) 0.00 (737,675.31)

ผลขาดทุนสะสมท่ี(ใช)้ไม่ใชป้ระโยชน์ทางภาษี 2,890,907.93 (476,445.61) 2,738,400.96 0.00
รวม 5,003,267.27 7,842,990.48 1,579,387.17 3,363,846.10

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 5,003,267.27 7,842,990.48 1,579,387.17 3,363,846.10

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 950.01% 66.20% (11.54%) 27.54%



27. กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายในระหว่างปี

  
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง

ของบริษทัใหญ่ (บาท) (3,646,828.17)         15,423,547.26       (15,271,391.99)       8,850,812.00         
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (56,309.10)              (7,722,209.55)        0.00                        0.00                       

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (จาํนวนหุน้) 800,030,075           800,030,075          800,030,075           800,030,075          

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้)

จากการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัใหญ่ (0.0046)                   0.0193                   (0.0191)                   0.0111                   

จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 0.0000                    (0.0097)                  0.0000                    0.0000                   

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานรวม (0.0046)                   0.0096                   (0.0191)                   0.0111                   

28. เงินปันผล
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี  2562  เม่ือวนัท่ี  24  เมษายน  2562  อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน

      ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561    ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา  0.08  บาทต่อหุน้  จาํนวน 800,030,075 หุน้  จาํนวนเงินรวม 64.00 ลา้นบาท
      ซ่ึงไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562

29. วงเงินสินเช่ือ
กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใชด้งัต่อไปน้ี

งบการเงินรวม และ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,000,000.00        17,000,000.00       
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 20,000,000.00        20,000,000.00       



30. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

                ส่วนหน่ึงในทรัพยสิ์น หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับุคคลและกิจการ
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั   รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้   และเกณฑต์ามท่ีตกลงระหวา่งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี
      30.1  ขอ้มูลทัว่ไป

รายการคา้
            บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

คุณเจษฎา  โอสถาเลิศ กรรมการของบริษทัยอ่ย ตน้ทุนการโฆษณา ราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบั

      บุคคลภายนอก

คุณภูษิต  ไลท้อง กรรมการ ตน้ทุนการโฆษณา ราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบั

      บุคคลภายนอก

            บริษทัยอ่ย

บริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั บริษทัยอ่ย รายไดค้่าโฆษณา ราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบั

รายไดจ้ากการให้บริการ       บุคคลภายนอก

ตน้ทุนการโฆษณา

บริษทั อีเอม็ เอน็เตอร์เทนเมนต ์จาํกดั บริษทัยอ่ย ตน้ทุนการบริหารศิลปิน ราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบั

      บุคคลภายนอก

บริษทั บ๊ิกเบรน จาํกดั บริษทัยอ่ย เงินให้กูย้มื อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.38 ต่อปี

รายไดจ้ากการให้บริการ ราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบั

      บุคคลภายนอก

บริษทั มีราญ่า จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยทางออ้ม ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบั

      บุคคลภายนอก

           บริษทัร่วม

บริษทั โมอินด้ี ดิจิตอล จาํกดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั ตน้ทุนค่าโฆษณา ออนไลน์ ราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบั

(จนถึงวนัท่ี 10 เมษายน 2562)       บุคคลภายนอก

           กิจการร่วมคา้

บริษทั ทริปเป้ิล เอส อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั เงินให้กูย้มื อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.38 ต่อปี

           กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
       บริษทั นีออนเวิร์ค จาํกดั บริษทัถือหุ้น และ รายไดจ้ากการให้บริการ ราคาใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบั

    มีกรรมการร่วมกนั       บุคคลภายนอก

บริษทั บ๊ิกเบรน ครีเอชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ยมีผูถื้อหุ้นและ ลูกหน้ีการคา้ -

    กรรมการร่วมกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ นโยบายการกาํหนดราคาช่ือบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั



30. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ)

      30.2  รายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

บริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั 0.00                    0.00                    4,456,505.00      7,861,415.44        

บริษทั บ๊ิกเบรน จาํกดั 0.00                    0.00                    0.00                    19,388.64             

บริษทั บ๊ิกเบรน ครีเอชัน่ จาํกดั 714,372.50         714,372.50         714,372.50         714,372.50           

บริษทั นีออนส์ เวิร์คส์ จาํกดั 20,000.00           0.00                    20,000.00           0.00                      
รวม 734,372.50         714,372.50         5,190,877.50      8,595,176.58        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น

บริษทั บ๊ิกเบรน จาํกดั 0.00                    0.00                    0.00                    5,440,000.00        
สุทธิ 0.00                    0.00                    0.00                    5,440,000.00        

การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

(บาท)

ยอดคงเหลือตน้ปี 5,440,000.00        

ใหกู้ย้มืเพ่ิมระหว่างปี 550,000.00           

รับชาํระระหว่างปี (5,990,000.00)       
ยอดคงเหลือปลายปี 0.00                      

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน
บริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั 0.00                    0.00 1,800,253.70      2,949,465.00
บริษทั บ๊ิกเบรน จาํกดั 0.00                    0.00 0.00                    105,000.00

รวม 0.00                    0.00                    1,800,253.70      3,054,465.00        

รายไดรั้บล่วงหนา้
บริษทั บ๊ิกเบรน จาํกดั 0.00                    0.00 3,800,000.00      0.00

รวม 0.00                    0.00                    3,800,000.00      0.00                      



30. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ)
      30.3  รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ  2562  มีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2563 2562 2563 2562

                  รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ
1) รายไดค่้าโฆษณา

บริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั 0.00 0.00 34,996,871.62 43,799,166.83
บริษทั บ๊ิกเบรน จาํกดั 0.00 0.00 0.00 100,000.00

2) รายไดจ้ากการใหบ้ริการ
บริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั 0.00 0.00 52,137,790.00 49,391,608.33
บริษทั บ๊ิกเบรน จาํกดั 0.00 0.00 0.00 676,000.00
บริษทั อีเอม็ เอน็เตอร์เทนเมนต ์จาํกดั 0.00 0.00 0.00 76,540.00
บริษทั นีออน เวิร์คส์ จาํกดั 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00

3) ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
บริษทั บ๊ิกเบรน จาํกดั 0.00 0.00 49,798.74 71,260.29

4) อ่ืนๆ
บริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั 0.00 0.00 5,900.00 4,700.00

รวม 100,000.00 0.00 87,290,360.36 94,119,275.45

                  ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ
     1) ตน้ทุนการโฆษณา

บริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั 0.00 0.00 5,496,315.21 7,462,132.55

2) ตน้ทุนการใหบ้ริการ
บริษทั ครีเอทิส มีเดีย จาํกดั 0.00 0.00 345,000.00 1,440,000.00
บริษทั อีเอม็ เอน็เตอร์เทนเมนต ์จาํกดั 0.00 0.00 0.00 145,000.00
บริษทั บ๊ิกเบรน จาํกดั 0.00 0.00 0.00 4,085,230.80
บริษทั โมอินด้ี ดิจิตอล จาํกดั 0.00 140,000.00 0.00 140,000.00
กรรมการ 20,000.00 295,474.23 20,000.00 0.00



30. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ)
      30.3  รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ  2562  มีดงัน้ี (ต่อ)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2563 2562 2563 2562

                  ค่าใชจ่้ายในการขาย
     1) ค่ารับรองลูกคา้

บริษทั มีราญ่า จาํกดั 0.00 0.00 0.00 127,759.81

     2) ค่าท่ีปรึกษา
บริษทั ทริปเป้ิล เอส อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั 0.00 400,000.00 0.00 0.00

                  ซ้ือสินคา้
บริษทั มีราญ่า จาํกดั 0.00 0.00 0.00 822,684.25

รวม 20,000.00 835,474.23 5,861,315.21 14,222,807.41

      30.4   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการมีดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น (เงินเดือน 

   โบนสั และสวสัดิการอ่ืน) 30,862,205.00    34,057,721.00    23,516,718.00    23,392,084.00      

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 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      

31.  ส่วนงานดําเนินงาน

กลุ่มบริษทั รายงานส่วนงานดาํเนินงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังาน

ของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริหารท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์

ปัจจยัท่ีใชใ้นการกาํหนดส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ ประเภทของบริการ โดยแยกเป็นส่ีส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจโฆษณา

(2) ธุรกิจการบริการ การจดักิจกรรมและผลิตรายการโทรทศัน์ (3) ธุรกิจการบริหารศิลปิน และ (4) ธุรกิจอ่ืน

คณะกรรมการบริหาร  ไดป้ระเมินผลการปฏิบติัการของส่วนงานดาํเนินงานโดยวดัมูลค่าของผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 

รายไดท้างการเงินและตน้ทุนทางการเงินจะไม่ถูกจดัสรรไปยงัส่วนงานดาํเนินงาน เพราะฝ่ายบริหารการเงินส่วนกลางทาํหนา้ท่ี

บริหารจดัการเก่ียวกบัการเงินของกลุ่มบริษทั

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้ะหว่างส่วนงานนั้นมีการต่อรองราคากนัเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั     รายไดจ้ากลูกคา้

ภายนอกท่ีรายงานแก่คณะกรรมการนั้นวดัมูลค่าลกัษณะเดียวกนักบัมูลค่าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ



31.  ส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ)
        ส่วนงานดาํเนินงานในงบการเงินรวม สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี้

(หน่วย : บาท)
2563 2562

ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการบริการ 
การจดักิจกรรม การจดักิจกรรม
และผลิตรายการ ธุรกิจการ และผลิตรายการ ธุรกิจการ

ธุรกิจโฆษณา โทรทศัน์ บริหารศิลปิน ธุรกิจอื่น รวม ธุรกิจโฆษณา โทรทศัน์ บริหารศิลปิน ธุรกิจอื่น รวม

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 134,357,500.69      155,456,036.81     3,846,130.84     341,963.35    294,001,631.69      168,386,700.54      220,640,583.32     5,687,600.75     67,854.80      394,782,739.41      
ตน้ทุนจากส่วนงานธุรกิจ (95,090,016.07)      (115,020,106.21)    (2,939,997.41)    (112,107.27)   (213,162,226.96)    (129,161,369.48)    (150,763,321.62)    (4,398,220.29)    (90,167.32)     (284,413,078.71)    
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 39,267,484.62        40,435,930.60       906,133.43        229,856.08    80,839,404.73        39,225,331.06        69,877,261.70       1,289,380.46     (22,312.52)     110,369,660.70      

รายไดอ้ื่น 1,371,448.93          27,129,907.46        
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร (79,505,865.70)      (110,468,830.59)    
ตน้ทุนทางการเงิน (1,250,072.21)        (231,718.39)           
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (763,961.99)           0.00                        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
      และส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (107,991.55)           (427,271.76)           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 0.00                        (6,802,316.01)        
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได้ (5,003,267.27)        (7,842,990.48)        
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง (4,420,305.06)        11,726,440.93        

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก (56,309.10)             (7,722,209.55)        
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี (4,476,614.16)        4,004,231.38          

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของ
   ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (773,476.89)           (3,697,106.33)        
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของ
   บริษทัใหญ่ (3,703,137.27)        7,701,337.71          



32. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน
      32.1  นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั   วิธีการใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้และวดัมูลค่าท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์   และ
              หน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท  ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 4

32.2 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้น

กระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ  และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการ
จดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทั       จึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํให้
เสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้

การจดัการความเส่ียงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหาร   ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั   ท่ีจะช้ีประเด็น
ประเมินและกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพ่ือจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบาย
สาํหรับความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง

1) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทั ทาํรายการคา้

ส่วนใหญ่ท่ีเป็นสกุลเงินบาท  กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

2) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต       ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเป็นปกติจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากกบัธนาคาร
อยา่งไรก็ตาม   กลุ่มบริษทั  พิจารณาวา่ไม่จาํเป็นตอ้งใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว  เน่ืองจากฝ่าย
บริหารเช่ือวา่ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานอยา่งเป็นสาระสาํคญั

3) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ
กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีสาระสาํคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ    นโยบายของกลุ่มบริษทัคือทาํใหเ้ช่ือมัน่

ไดว้า่ไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัเหมาะสม   ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่มูลค่าสูงสุด
ของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน

4) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
จาํนวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับยอ่มแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพ

คล่องอยา่งรอบคอบ  ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินสินเช่ือในการกูย้มืท่ีไดมี้การตกลง
ไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัไดต้ั้งเป้าหมายวา่จะใชค้วามยดืหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยการรักษา
วงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอในระดบัหน่ึง  เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้

5) ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

                 เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่จดัเป็นระยะสั้นและเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นเกณฑเ์ดียวกบัตลาด   ราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม นอกจากน้ี ผูบ้ริหาร

เช่ือวา่กลุ่มบริษทั ไม่มีความเส่ียงจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีนยัสาํคญั



32. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงนิ (ต่อ)
6) ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยของเครื่องมือทางการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์างการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย ดงันี้
(หน่วย : ลา้นบาท)

งบการเงินรวม
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562

อตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบี้ย ไม่มีอตัรา รวม อตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบี้ย ไม่มีอตัรา รวม
ลอยตวั คงที่ ดอกเบี้ย ลอยตวั คงที่ ดอกเบี้ย

        สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50.97                   -                      1.21                     52.18                   41.82                   -                      5.64                     47.46                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนชัว่คราว) -                      0.52                     -                      0.52                     -                      0.50                     -                      0.50                     

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกนั -                      5.83                     -                      5.83                     -                      0.83                     -                      0.83                     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนระยะยาวอื่น) 5.07                     5.07                     -                      5.00                     -                      5.00                     
        หนีส้ินทางการเงนิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า -                      10.83                   -                      10.83                   -                      2.86                     -                      2.86                     

(หน่วย : ลา้นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562
อตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบี้ย ไม่มีอตัรา รวม อตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบี้ย ไม่มีอตัรา รวม

ลอยตวั คงที่ ดอกเบี้ย ลอยตวั คงที่ ดอกเบี้ย
        สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19.30                   -                      1.28                     20.58                   12.30                   -                      5.53                     17.83                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนชัว่คราว) -                      0.52                     -                      0.52                     -                      0.50                     -                      0.50                     

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -                      -                      -                      -                      -                      5.44                     -                      5.44                     

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกนั -                      5.83                     -                      5.83                     -                      0.83                     -                      0.83                     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนระยะยาวอื่น) -                      5.07                     -                      5.07                     -                      5.00                     -                      5.00                     
        หนีส้ินทางการเงนิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า -                      4.02                     -                      4.02                     -                      2.86                     -                      2.86                     



32. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงนิ (ต่อ)
6) ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยของเครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

อตัราดอกเบี้ยและเงินที่ครบกาํหนดของเครื่องมือทางการเงินจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงันี้
(หน่วย : ลา้นบาท)

งบการเงินรวม
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562

เมื่อทวงถาม ภายใน มากกวา่ รวม อตัราดอกเบี้ย เมื่อทวงถาม ภายใน มากกวา่ รวม อตัราดอกเบี้ย
12 เดือน 12 เดือน (ต่อปี) 12 เดือน 12 เดือน (ต่อปี)

        สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50.97           -               -               50.97           0.05 % - 0.25 % 41.82           -               -               41.82           0.22 % - 0.75 %
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนชัว่คราว) -               0.52             -               0.52             0.250% -               0.50             -               0.50             1.00 %
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -               -               -               -               - -               -               -               -               -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกนั -               5.83             -               5.83             0.375% -               0.38             -               0.38             1.00 %
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนระยะยาวอื่น) -               -               5.07             5.07             1.00 % - 1.40 % -               -               5.00             5.00             1.00 % - 1.40 %
        หนีส้ินทางการเงนิ
หนี้สินตามสญัญาเช่า -               2.34             8.49             10.83           7.00% - 16.62% -               1.04             1.82             2.86             7.00 %

(หน่วย : ลา้นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562
เมื่อทวงถาม ภายใน มากกวา่ รวม อตัราดอกเบี้ย เมื่อทวงถาม ภายใน มากกวา่ รวม อตัราดอกเบี้ย

12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 12 เดือน
        สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19.30           19.30           0.05 % - 0.25 % 12.30           -               -               12.30           0.22 % - 0.75 %
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนชัว่คราว) -               0.52             -               0.52             0.250% -               0.50             -               0.50             1.00 %
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -               -               -               -               -                          -               5.44             -               5.44             1.37 %
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกนั -               5.83             -               5.83             0.375 % -               0.38             -               0.38             1.00 %
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(ปี 2562 เงินลงทุนระยะยาวอื่น) -               -               5.07             5.07             1.00 % - 1.40 % -               -               5.00             5.00             1.00 % - 1.40 %
        หนีส้ินทางการเงนิ
หนี้สินตามสญัญาเช่า -               13.62           26.56           40.18           7.00% - 16.62% -               1.04             1.82             2.86             7.00 %



32. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)
32.3 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้
กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาด
ท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะใชว้ธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หรือ

หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมใหม้ากท่ีสุด โดยใหค้าํนิยามของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี
ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ิสิน

อยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่าได้
ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1
ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม และงบเฉพาะกิจการ
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
   มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

   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   

รวมสินทรัพย์ 0.00                   74,708,390.51   26,843,667.80   101,552,058.31 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

33. ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึน้ในภายหน้า 
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร

ธนาคารไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัในนามบริษทัและกลุ่มบริษทัดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

การคํ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิต 5,000,000.00 0.00                   5,000,000.00 0.00                   
การคํ้าประกนัระบบสาธารณูปโภค 625,000.00 625,000.00        625,000.00 625,000.00        
การคํ้าประกนัการชาํระค่าสินคา้ 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
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564


