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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในรอบปี 2560 - 2562

รายการ

2560

2561

(ปรับปรุง)

(ปรับปรุง)

425.98

467.44

479.24

(77.13)

(38.74)

(38.39)

1,809.81

1,737.41

1,753.77

224.52

190.90

247.56

0.07

0.03

(0.30)

1,585.22

1,546.48

1,506.51

(ล้านหุ้น)

781.63

781.63

781.63

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

(บาท)

2.03

1.98

1.93

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(บาท)

(0.11)

(0.05)

(0.05)

ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ

(ล้านบาท)

ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

2562

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ส่วนของบริษัทใหญ่
หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่า

อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราก�ำไรสุทธิ

(%)

(17.77)

(7.91)

(8.06)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)

(5.19)

(2.48)

(2.54)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

(4.23)

(2.19)

(2.22)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.14

0.12

0.16

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.matchinggroup.com
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สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ในปี 2562 ที่ผ่านมา ภาคธุรกิจที่ด�ำเนินการเกี่ยวข้องกับสื่อ ตามข้อมูลของ Nielsen Media Research ได้เปิดเผยถึง
ผลส�ำรวจเม็ดเงินที่ใช้จ่ายในอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย ปี 2562 พบว่ามีมูลค่า 105,673 ล้านบาท เติบโตขึ้นเพียง
ร้อยละ 0.11 จากปี 2561 อยู่ที่ 105,557 ล้านบาทเท่านั้น โดยสื่อดั้งเดิมที่เป็นสื่อหลัก อาทิ สื่อโทรทัศน์ ได้รับผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีอนั รวดเร็ว เป็นผลให้ผบู้ ริโภคหันไปติดตามเนือ้ หาและสือ่ ต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
และโซเชียลมีเดียมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ในปี 2562 นี้ มีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล จ�ำนวน 7 ราย ได้ยุติการด�ำเนิน
กิจการและขอคืนใบอนุญาตแก่หน่วยงานรัฐไป
ปัจจุบัน Streaming TV หรือ รายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก�ำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยถือว่าก�ำลัง
เป็นกระแสใหม่มาแรงของโลกคอนเทนต์ อาทิ Netflix, Amazon Prime, Disney, Apple TV และ Hulu เป็นต้น
ด้วยกระแสความนิยมข้างต้น ผู้ประกอบการ Streaming TV จ�ำเป็นต้องมีหรือผลิตคอนเทนต์ไว้เป็นของตนเอง เพื่อมีไว้
รองรับและให้บริการแก่ลูกค้า(ผู้รับชม) ของตนเองทั่วโลก จึงส่งผลท�ำให้ธุรกิจการผลิตคอนเทนต์ ประเภทภาพยนตร์และ
ซีรีส์ จึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและในหลายภูมิภาคทั่วโลก
กลุ่มบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการอุปกรณ์รองรับการถ่ายท�ำภาพยนตร์ที่ทันสมัย
พร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความช�ำนาญ อีกทั้งมี Studio ที่มีมาตรฐานในระดับสากล (โครงการ “The Studio
Park”) ที่สามารถรองรับกองถ่ายท�ำภาพยนตร์ต่างประเทศขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จาก ในปี 2562
ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้มีโอกาสให้บริการอุปกรณ์ส�ำหรับการถ่ายท�ำภาพยนตร์และสถานที่ในการถ่ายท�ำ (Studio) แก่ผู้น�ำ
ในธุรกิจ Streaming TV ระดับโลก ส�ำหรับการถ่ายท�ำภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่อง อันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่า
การให้บริการของกลุ่มบริษัทนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
ส�ำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจ�ำนวน 479.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากรายได้จากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ และธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ปรับตัวเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
แม้วา่ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับลดการคาดการณ์ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไทยอยู่ในอัตรา 2.8% ก็ตาม บริษัทจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหารายได้ และการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ ส�ำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาของท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน
สถาบันการเงิน ซัพพลายเออร์ และผูม้ อี ปุ การะคุณทุกท่าน รวมถึงพนักงานทีท่ มุ่ เท ความสามารถ ความร่วมมือร่วมใจตลอดมา
ในนามของคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

					
(นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง)
ประธานกรรมการ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เป็นผู้น�ำในธุรกิจให้บริการสนับสนุน
การสร้างผลงานของธุรกิจบันเทิง
ระดับสากล

รักษาระดับมาตรฐานและพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ในธุรกิจการให้บริการและให้เช่า
อุปกรณ์ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณา
ควบคู่กับการพัฒนาสตูดิโอให้มีระดับมาตรฐานสากล
(NC25) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างครบถ้วน

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน) [ เดิมชื่อ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จ�ำกัด (มหาชน) ] ก่อตั้งขึ้นในปี 2535
ด้วยทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 1 ล้านบาท ในปี 2547 บริษัทบีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด ได้เข้าร่วมถือหุ้น ปัจจุบัน
บริษัทประกอบธุรกิจ คือ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ธุรกิจตัดต่อเทคนิคทางภาพ
และเสียง (Post Production) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำภาพยนตร์
โดยบริษัทด�ำเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วยธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และธุรกิจในด้านต่างๆ ภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือ
เช่น ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ ธุรกิจ Post Production
และการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภาพยนตร์เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
	ด�ำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยเช่าเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์และขายโฆษณาให้แก่
บริษทั ตัวแทนโฆษณาหรือเจ้าของสินค้าโดยตรง และด�ำเนินการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ให้แก่สถานีอกี ด้วย ในปี 2562
บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ “ ปลดหนี้ พลิกชีวิต ”
• ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำ
	ด�ำเนินการให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา และละคร รวมถึงการให้บริการจัดหาบุคลากร
ที่มีทักษะความช�ำนาญและความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว และจัดส่งอุปกรณ์ให้เช่าถึงสถานที่ถ่ายท�ำ
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• ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ
	ด�ำเนินการให้บริการและให้เช่าสถานทีถ่ า่ ยท�ำ ส�ำหรับรองรับผูป้ ระกอบการผลิตภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณาทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ผู้ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ประกอบการจัดกิจกรรม หรืออีเว้นท์ต่างๆ
• ธุรกิจตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง ( Post Production)
	ด�ำเนินการผลิตและรับจ้าง ตัดต่อ ท�ำเทคนิคพิเศษทางภาพ บันทึกเสียง ภาพยนตร์ประเภทต่างๆ และสื่อทุกประเภทและ
ท�ำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
• ธุรกิจผลิตภาพยนตร์เรื่อง
	ด�ำเนินการร่วมทุนในการผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์ไทยและน�ำภาพยนตร์ออกฉายในโรงภาพยนตร์และจัดจ�ำหน่ายใน
ช่องทางต่างๆ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างกลุ่มบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิต
รายการโทรทัศน์

ธุรกิจให้บริการและ
ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ
100%

ด�ำเนินการโดย
บจก. เกียร์เฮด (“GH”)

ธุรกิจให้บริการและ
ให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ 

ธุรกิจด้านประสานงาน
การถ่ายท�ำภาพยนตร์

100%

100%

ด�ำเนินการโดย
บจก. เดอะสตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย) (“TSP”)

ด�ำเนินการโดย
บจก. ทีเอสพี โปรดักชั่นส์
เซอร์วิส (“TSPP”)

ธุรกิจ
Post Production
96.75%

ด�ำเนินการโดย
บจก.ไทม์แลปส์ (“TL”)

ธุรกิจ
ผลิตภาพยนตร์เรื่อง
10.20%
(ร่วมลงทุนใน)
บจก.
ทรานส์ฟอร์เมชั่น
ฟิล์ม (“TFF”)

หมายเหตุ : บริษัทได้ขายหุ้นสามัญ บริษัท ไทม์แลปส์ จ�ำกัด (“TL”) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนหุ้น
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม โดยจ�ำแนกตามส่วนธุรกิจ ส�ำหรับปี 2560-2562 ประกอบด้วยรายได้
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
		

ปี 2560
ล้านบาท

ร้อยละ

ปี 2561
ล้านบาท

ร้อยละ

ปี 2562
ล้านบาท

ธุรกิจหลัก :-						
1. ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
351.00
82.40
366.52
78.41
380.72
2. ผลิตรายการโทรทัศน์
58.45
13.72
44.13
9.44
47.18
3. ให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ*
12.17
2.86
51.69
11.06
46.17
4. ขายสินค้า
4.36
1.02
5.10
1.09
5.17
รายได้จากธุรกิจหลัก
425.98 100.00
488.00
100.00
479.24

ร้อยละ
79.44
9.85
9.63
1.08
100.00

หมายเหตุ *	ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560
			 รายได้จากธุรกิจหลัก ไม่ได้รวมรายได้จากการให้บริการตัดต่อ

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจดังนี้ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่
ถ่ายท�ำ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจให้บริการตัดต่อ (Post Production)

1. ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ
ลักษณะการให้บริการ
	กลุ่มบริษัทโดย บริษัทเกียร์เฮด จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า
ที่ต้องการใช้อุปกรณ์และทีมงานที่มีคุณภาพในการถ่ายท�ำ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์โฆษณา สารคดี
และมิวสิควีดโี อทัง้ ในและต่างประเทศ โดยให้บริการภายใต้ชอื่ แบรนด์ “เกียร์เฮด” กลุม่ ตลาด ละครและรายการโทรทัศน์
ภายใต้แบรนด์ “แฮนดี้ เกียร์” และกลุ่มลูกค้าโฆษณางบประมาณต�่ำภายใต้ชื่อแบรนด์“ฟุตเกียร์”

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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อุปกรณ์ที่ GH ให้เช่าหลักๆ มีดังนี้
อุปกรณ์ให้เช่า
อุปกรณ์กล้องดิจิตอล
		
		
อุปกรณ์ไฟ
อุปกรณ์เสียง
อุปกรณ์กริ๊ป
อุปกรณ์ริก
รถบริการ

ตัวอย่าง
กล้องยี่ห้อ Arri, Red, Sony, Canon, Go Pro
เลนส์ Anamorphic Hawk, Master Prime, Leica, Cooke
Housing ส�ำหรับใส่กล้องถ่ายใต้น�้ำ และ Drone ส�ำหรับถ่ายภาพทางอากาศ
LED รุ่นใหม่ๆ, Tungsten, Daylight, เครื่องปั่นไฟแบบเก็บเสียง
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องผสมเสียง ไมโครโฟน
เครน, Telescopic Crane, Dolly, Stabilizer and Non Stabilizer Remote Head
อุปกรณ์ที่จัดท�ำขึ้นมาพิเศษ เพื่อใช้ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์ตามความต้องการของลูกค้า
รถตู้บริการ รถบริการเครื่องดื่ม รถบริการห้องน�้ำและรถมอเตอร์โฮม

	ทัง้ นีก้ ารให้เช่าอุปกรณ์จะรวมถึงการให้บริการจัดบุคลากรทีม่ ที กั ษะความช�ำนาญและความรูใ้ นการใช้อปุ กรณ์ดงั กล่าวไป
พร้อมกัน โดยมีการบริการยานพาหนะจัดส่งอุปกรณ์ให้เช่าถึงสถานที่ถ่ายท�ำ อาทิเช่น รถบรรทุกหกล้อ รถตู้ รถกระบะ
บรรทุกอุปกรณ์ เป็นต้น เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในเรือ่ งขนส่งอุปกรณ์และการถ่ายท�ำให้ทนั ตามเวลานัดหมายของลูกค้า
การตลาดและการแข่งขัน
1. อุตสาหกรรม
		

•

อุตสาหกรรมภาพยนตร์

			ในช่วงปีที่ผ่านมานี้สภาวะเศรษฐกิจของไทยและประเทศอื่นๆ ในโลกมีทิศทางการเติบโตที่อยู่ในขาลงอย่าง
ชัดเจน โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากปีที่แล้ว ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตรา
ร้อยละ 2.6 ซึ่งสาเหตุหลักคือ การชะลอตัวอย่างรวดเร็วของการส่งออก (มูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวร้อยละ
2.65) จากเงินบาทที่แข็งค่า ความเสี่ยงของนโยบายเศรษฐกิจโลกทั้งสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ และ
การออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit)
			สถานการณ์เศรษฐกิจนี้ได้ส่งผลกระทบมายังตลาดภาพยนตร์ต่างประเทศที่จะเข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทย
เช่นกัน การที่ค่าเงินบาทที่แข็งท�ำให้เงินลงทุนเกินงบประมาณการสร้างที่วางไว้
			ปัจจัยเสริมที่ช่วยให้แนวโน้มภาพยนตร์ต่างประเทศสนใจมาถ่ายท�ำในประเทศไทยมากขึ้นคือ
			

1.	ภาครัฐเองได้ตระหนักถึงปัญหาและได้ด�ำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนแก่ภาพยนตร์ที่เข้ามา
ถ่ายท�ำในประเทศไทย อาทิเช่น

				 •	การคืนเงิน ส�ำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายท�ำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยที่มีการใช้
จ่ายเงินที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า 15-20 %
				 •	โครงการแนะน�ำแหล่งถ่ายท�ำภาพยนตร์ใหม่ของประเทศไทย (Inbound Road Show) โดยเชิญ
ผู้แทนจากบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ชั้นน�ำเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งถ่ายท�ำและผู้ประกอบการไทย
				 •	การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายท�ำในประเทศไทย (Thailand International
Film Destination Festival) โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมของประเทศไทย
สู่การเป็นผู้น�ำด้านโลเคชั่นส�ำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศผ่านกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ทั้ง
ชาวต่างชาติและชาวไทย
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2.	ความสวยงามของประเทศ ความคุม้ ค่า ความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์และโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการถ่ายท�ำภาพยนตร์ของประเทศไทยจะช่วยสนับสนุนให้การตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่
ถ่ายท�ำได้ง่ายขึ้น

				ผลจากการสนับสนุนจากภาครัฐและความพร้อมในหลายๆด้าน ส่งผลให้มีคณะถ่ายท�ำภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศเข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยและใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นทุกปี โดยหลังจากมาตรการคืนเงินได้
เริ่มใช้ในปี 2560 มีภาพยนตร์เข้ามาถ่ายท�ำจ�ำนวน 810 เรื่อง ก่อให้เกิดรายได้ 3,074.1 ล้านบาท
ในปี 2561 มีภาพยนตร์เข้ามาถ่ายท�ำจ�ำนวน 714 เรื่อง ซึ่งแม้จะมีจ�ำนวนลดลงแต่กลับสร้างรายได้
เพิ่มเป็น 3,139.3 ล้านบาท และในปี 2562 มีคณะถ่ายท�ำภาพยนตร์เข้ามาถ่ายท�ำเป็นจ�ำนวน 740 เรื่อง
สร้างรายได้ถึง 4,863.7 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า จ�ำนวนภาพยนตร์ที่มาถ่ายท�ำ
ในประเทศไทยมีจ�ำนวนเพิ่มจากปีที่ผ่านมาไม่มากแต่มีการใช้จ่ายเม็ดเงินที่มากขึ้น อีกเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้
คาดการณ์ว่าจะมีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในปี 2563 เนื่องมาจาก
การขยายตลาดของ Netflix เข้ามาในภูมิภาคนี้และต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มผู้ติดตามชาวไทย
จึงมีแผนที่จะทยอยมาลงทุนถ่ายท�ำภาพยนตร์ในประเทศไทยกว่า 90 เรื่อง
				โดยกระแสภาพยนตร์และซีรีส์ของ Netflix ที่ก�ำลังมาแรงจะมีคอนเทนต์ระดับพรีเมี่ยมที่เป็นความคมชัด
ระดับ 4K ผ่าน Microsoft EDGE โดยอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายท�ำต้องมีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานของ Netflix
ดังนั้น Rental House ที่ต้องการเปิดตลาดจึงควรเตรียมความพร้อมอุปกรณ์เพื่อรองรับการเติบโต
ของตลาด “Streaming” ซึ่งในปี 2562 ทางบริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด ได้มีโอกาสร่วมงานกับ Netflix และ
คาดว่าจะยังคงมีโอกาสในการให้บริการต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต
•

อุตสาหกรรมโฆษณา

			จากข้อมูลกรุงเทพธุรกิจ ช่วงเวลา 11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน) อุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย
ในปี 2562 มีมูลค่าแทบไม่ต่างจากปี 2561 โดยเติบโตขึ้นเพียง 0.13% และต�่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ตอนต้นปี
ถึง 15% ในปี 2563 ก็เช่นกัน ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว มูลค่าโฆษณาแทบจะไม่เพิ่มจากเดิม
แต่สงิ่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงคือสัดส่วนการใช้เม็ดเงินโฆษณาจะถูกโยกมาใช้กบั สือ่ ดิจทิ ลั เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากบริษทั ต่างก็
ต้องการใช้เงินโฆษณาให้คุ้มค่า จึงมองว่าสื่อดิจิทัลสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมและสามารถ
วัดผลได้

ส่องมูลค่า ‘โฆษณา’ ไทย
ทีวิดั้งเดิม
(3, 5, 7, 9, NBT)
อินเทอร์เน็ต

15,517
18,483

ทีวีดิจิทัล
สื่อนอกบ้าน
หนังสือพิมพ์
วิทยุ
โรงภาพยนตร์
เคเบิ้ลทีวี
ทีวีดาวเทียม
แมกกาซีน

4.918
3,747
3,708
3,661
1,990
2,324
1,577
1,454
1,027
816

12.151
14,470
10,572
10,979

27,158

กรุงเทพธุรกิจ

31,825

มูลค่าโฆษณา (ล้านบาท)
• ปี 2561 • ปี 2562

*ข้อมูลช่วง 11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน)
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			สื่อโทรทัศน์ซึ่งครองส่วนแบ่งสูงสุดประกอบไปด้วยโทรทัศน์ช่องหลักและช่องดิจิทัล ลึกๆแล้วในส่วนของ
ช่องหลักก�ำลังหดตัวลงและไปขยายตัวในอินเตอร์เน็ตและช่องดิจิทัลแทน จากการที่ทีวีดิจิทัลมีหลายช่อง
ท�ำให้งบโฆษณาถูกกระจายแบ่งไปยังช่องต่างๆ และงบในการผลิตถูกเบียดลดน้อยลงจึงเกิดการต่อรองราคา
อย่างมากมายังกลุ่ม Supplier อีกเหตุผลหนึ่งที่งบน้อยลงคือกลุ่มสินค้าที่ซื้อสื่อโฆษณาอันดับหนึ่งในขณะ
นี้คือกลุ่มสินค้า Home Shopping ซึ่งเน้นขายสินค้าอย่างเดียว ไม่ต้องการคุณภาพของงานเท่าไหร่ การ
ผลิตสื่อดิจิทัลก็เช่นกันด้วยงบที่มีจ�ำกัดและไม่ต้องการคุณภาพที่สูงมากนัก จึงท�ำให้ผู้ผลิตเลือกที่จะประหยัด
ในทุกๆ ด้าน อีกประการหนึ่งคือแนวโน้มการท�ำหนังโฆษณาใหญ่ๆ ที่ใช้งบประมาณในการผลิตสูงมีจ�ำนวน
น้อยลง โดยจะเปลี่ยนเป็นการท�ำวีดีโอขนาดเล็ก แต่มีจ�ำนวนหลายชิ้นแทน
			โดยในปี 2563 คาดว่าภาพรวมโฆษณาจะเติบโตเพิ่มขึ้น 0.15% และสื่ออินเตอร์จะมีอัตราเติบโตสูงสุดที่
20 % ขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์คาดว่าจะติดลบที่ 25%
2. ภาวะการแข่งขัน
		

ปัจจัยที่ลูกค้าใช้ในการเลือกใช้บริการเช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำภาพยนตร์หลักๆ ได้แก่

		2.1	ราคา เป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นอันดับแรก เนื่องด้วยเศรษฐกิจและการแข่งขันของลูกค้ากันเอง
เพื่อให้ได้งาน ท�ำให้งบในการถ่ายท�ำถูกลดต�่ำลงมาด้วย การแข่งขันกันลดราคามีแต่จะท�ำให้สถานการณ์
บริษัทย�่ำแย่ลง
		

2.2	ทีมงาน ทั้งส่วนที่ออกกองและส่วนสนับสนุนที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้งานของลูกค้าส�ำเร็จด้วยดี
อย่างรวดเร็วและเรียบร้อย อีกทั้งช่วยให้ภาพลักษณ์ของกองถ่ายดูดีเป็นระเบียบเรียบร้อย

		

2.3	อุปกรณ์ พื้นฐานของแต่ละบริษัทให้เช่าจะมีเหมือนๆ กัน บริษัทให้เช่าที่มีอุปกรณ์สภาพดี รุ่นใหม่ มีความ
หลากหลาย และมีอุปกรณ์ที่พิเศษกว่าจะได้เปรียบกว่าที่อื่น มีบ่อยครั้งที่ลูกค้าสอบถามถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่
หรือเพียงบางชิ้นที่เราไม่มีแต่คู่แข่งมี ท�ำให้ลูกค้าน�ำงานทั้งหมดไปใช้คู่แข่ง

		

2.4	ชื่อเสียง เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศที่ไม่เคยมาถ่ายท�ำในประเทศไทย
มักจะสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เคยมาใช้บริการ

2. ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ
	โครงการสตูดิโอ (The Studio Park (Thailand) ) (TSP) ตั้งอยู่บนที่ 216 ไร่ ที่อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เริ่มเปิดด�ำเนินการได้ภายในกลางปี 2560 The Studio Park เป็นธุรกิจให้บริการ Sound Stage และพื้นที่บริเวณ
ภายนอกโดยรอบๆ ส�ำหรับให้บริการแก่กองถ่ายท�ำภาพยนตร์และโฆษณาเป็นหลัก ตลอดจนให้บริการแก่กลุ่มกองถ่าย
ท�ำรายการโทรทัศน์ต่างๆ และมีบริการเสริมในการช่วยหา Location ในประเทศไทยที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งทางบริษัท
เริ่มหาพันธมิตรเข้ามา เช่น กลุ่มพันธมิตรของบริษัทในเครือ โรงแรม สนามกอล์ฟ เป็นต้น
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ลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ
เป็นโครงการให้เช่าสตูดิโอ โดยมีสตูดิโอจ�ำนวน 5 สตูดิโอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สตูดิโอขนาดเล็ก 20x30x12 เมตร จ�ำนวน 2 สตูดิโอ
สตูดิโอขนากลาง 30x40x12 เมตร จ�ำนวน 2 สตูดิโอ
สตูดิโอขนาดใหญ่ 40x60x14 เมตร จ�ำนวน 1 สตูดิโอ
โดยฟังก์ชั่นหลักๆ ของโครงการ ประกอบด้วย
• Acoustic Design ระบบป้องกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (“NC 25”)
• Practical Design ระบบโครงสร้างที่รองรับน�้ำหนักได้มาก
•	Space พื้นที่โล่งกว้างซึ่งสามารถรองรับการสร้างหรือจ�ำลองฉากส�ำหรับภาพยนตร์และรายการต่างๆ ทั้งจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ
•	Production Convenience ฟังก์ชั่นต่างๆส�ำหรับอ�ำนวยความสะดวกสบายครบครัน เช่น ห้องแต่งตัว ห้องพัก
นักแสดง ห้องประชุม ห้อง VIP Room ที่มีความเป็นส่วนตัว เป็นต้น ซึ่งภายในสตูดิโอ มีห้อง VIP Lounge
จ�ำนวน 2 ห้อง ( VIP Lounge A และ Lounge B) ส�ำหรับรองรับลูกค้าพิเศษโดยเฉพาะ Lounge B มีช่องหน้าต่าง
ที่สามารถมองลงไปเห็นในขณะถ่ายท�ำในสตูดิโอได้ หรือสามารถ Live monitor ขึ้นมาให้ดูแบบ Real Time
บนห้องรับรองได้ส�ำหรับลูกค้าหรือแขกคนส�ำคัญ และมีอาคารสร้างและเก็บฉาก ตลอดจนพื้นที่จอดรถที่สามารถ
รองรับรถทีมงานได้จ�ำนวนมาก เพื่อรองรับการใช้บริการ
		ตลอดจนมีอาคาร Production Office หรือ บ้านต้นไม้ ซึ่งเป็นอาคารรูปแบบโปร่ง สามารถมองเห็นวิวได้รอบ
มีห้องทั้งหมด 4 ห้อง ซึ่งสามารถเปิดเป็นส่วนเพิ่มเติมส�ำหรับการถ่ายท�ำ โดยสามารถดัดแปลงห้องต่างๆ เหล่านี้
ได้ ตลอดจนมีการก่อสร้างสถานที่ส�ำหรับเป็นครัวส�ำหรับกองถ่ายท�ำ ซึ่งสามารถแยกเป็นส่วนครัวเนื้อสัตว์ ครัวผัก
และส่วนอาหารฮาลาล (Halal) ได้
		 นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้เช่าภายนอกอาคาร (Out Door) ส�ำหรับรองรับการใช้บริการได้อย่างครบถ้วน เช่น
• Backlot พื้นที่ว่างที่สามารถสร้างฉากที่ต้องการถ่ายท�ำภายนอกไม่จ�ำกัดขนาด
•	T Lot พื้นที่ระหว่างอาคารที่สามารถสร้างฉากที่เป็นลักษณะทางเดิน ตรอก ซอกซอย ซึ่งต้องอาศัยอาคารเป็นตัว
รับฉาก
• Lake ทะเลสาบธรรมชาติภายในโครงการ สามารถถ่ายท�ำบรรยากาศริมน�้ำได้
• Natural Canal บรรยากาศคลองธรรมชาติ
•	The Scene โกดังเปล่าที่มีโครงสร้างสวยงาม เหมาะแก่การเป็นฉากถ่ายท�ำ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ โฆษณา
ภาพนิ่ง หรือแม้แต่เกมส์โชว์ หรือใช้เป็นที่พักกองถ่ายก็ยังได้
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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	ในปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้ The Studio Park เป็นสถานที่ถ่ายท�ำที่ครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ The Studio Park ได้มีธุรกิจย่อยและ Products เพิ่มเข้ามาดังนี้
• TSP Production Services
		ธุรกิจด้าน “ Production Service” เป็นการให้บริการด้านการถ่ายท�ำภาพยนตร์ โดยการให้บริการต่างๆ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกทุกด้าน ดังเช่น Production Management , Locations scouting เป็นต้น
• Water Tank สระส�ำหรับการถ่ายท�ำจ�ำนวน 2 สระ มีรายละเอียดดังนี้
		 •	Glowworm เป็นสระที่อยู่ภายในอาคาร ขนาด 13 x 20 x 3 เมตร เหมาะกับการสร้างฉากต่างๆ ได้ตามที่
ต้องการ ดังเช่น สร้างฉากเพื่อท�ำเป็นทะเล
		 •	Sunseeker เป็นสระที่อยู่ภายนอกอาคาร ขนาด 12 x 22 x 4.5 เมตร เหมาะกับการสร้างฉากขนาดใหญ่
ที่ไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของความสูง สามารถสร้างฉากต่างๆสูงได้ถึง 6 เมตร
•	รถ Subway จ�ำนวน 2 ขบวน ส�ำหรับให้เช่า เนื่องจากในปัจจุบันการเช่ารถไฟฟ้าหรือการใช้สถานที่ของ
กองถ่ายท�ำมีข้อจ�ำกัดจากผู้ให้เช่าหลายประการ ในการถ่ายท�ำโดยเฉพาะภาพยนตร์ซึ่งต้องมีการเตรียมงาน
ในการเข้าไปใช้พื้นที่ก่อนถ่ายท�ำ ตลอดจนเมื่อถ่ายท�ำเสร็จต้องใช้ระยะเวลานานส�ำหรับการรื้อผนัง/ฉาก TSP
จึงได้ดำ� เนินการสร้างรถ Subway ขนาดมาตรฐานจ�ำนวน 2 ขบวนและชานชาลา ไว้ส�ำหรับตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า โดยในปี 2562 มีผู้เข้ามาใช้บริการแล้ว
•	Production Offices ตั้งอยู่บนพื้นที่สตูดิโอ 3,4,5,6 และอาคาร B6 เพื่อรองรับทีมงานกองถ่ายท�ำส�ำหรับการใช้
เป็นส�ำนักงานหรืออื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความคล่องตัวในการท�ำงานในบริเวณเดียวกับสตูดิโอใน
ช่วงเวลาของการผลิตภาพยนตร์ โดยมีขนาดดังนี้
		 • Production Office - B3 และ B4 มีขนาด 196.5 ตารางเมตร
		 • Production Office - B5
มีขนาด 320 ตารางเมตร
		 • Production Office - B6
มีขนาด 432 ตารางเมตร
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การตลาดและการแข่งขัน
1. อุตสาหกรรม
		จากข้อมูลของกองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเทีย่ ว มีภาพยนตร์ตา่ งประเทศทีเ่ ข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยตัง้ แต่
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2562 จ�ำนวน 740 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจ�ำนวน 714 เรื่อง หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.64 โดยมีรายได้ในปี 2562 เป็นจ�ำนวน 4,863.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,724.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
54.93 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่า 3,139.29 ล้านบาท
รายได้ในการเข้ามาถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ปี 2553- 2562
รายได้ (ล้านบาท)
5,000.00

4,863.74

4,000.00
3,164.30

3,000.00
2,000.00

1,869.15

1,781.93

2,173.35

3,074.11 3,139.29
2,371.10

1,934.18

1,226.45

1,000.00
0.00
2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

		ประเภทของภาพยนตร์ที่เข้ามาถ่ายท�ำมากที่สุดคือ ภาพยนตร์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ 336 เรื่อง โดยแนวทางการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์นั้น ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการออกมาตรการมาช่วยสนับสนุนด้วยการคืนเงินจาก
การใช้จ่ายระหว่างถ่ายท�ำในประเทศไทยให้ 15% พร้อมกับเพิ่มสิทธิประโยชน์พิเศษหากเลือกใช้นักแสดงจากใน
ประเทศไทย หรือใช้อุปกรณ์ในประเทศไทยได้เงินคืนเพิ่มอีก 3 % และหากเนื้อหาของภาพยนตร์เป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศจะได้รับเงินคืนเพิ่มอีก 2 % รวมทั้งหมด 20 %

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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•

จ�ำนวนภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทย ในปี 2562 (แยกตามประเภท)

336

135

49

Advertising

Documentary

Music Video

1

16

60

TV Drama

TV Series

Advertising
Game Show / Reality
SHORT Film

Feature Film

Documentary
TV Drama

103
TV Program

18
Game Show /
Reality

22
Short Film

Music Video
TV Series

TV Program
Feature Film

ที่มา http://www.thailandfilmoffice.org

2. การแข่งขัน
		เนื่องจากโครงการ The Studio Park (Thailand) เป็นสตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างขึ้น
เทียบเท่ามาตรฐานสากล ทั้งระบบโครงสร้างและระบบป้องกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (“NC 25”)
ท�ำให้โครงการ The Studio Park (Thailand) มีส่วนได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ
ตลอดจนการมีธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท� ำที่บริษัทมีความช�ำนาญและประสบการณ์ในการให้บริการ
ในวงการถึง 20 ปีอยู่ในบริเวณเดียวกัน ท�ำให้บริษัทมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกด้าน
		ในปี 2562 นอกจากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำได้มีโอกาสให้บริการแก่ Netflix แล้ว
ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำยังได้มีโอกาสให้บริการแก่กองถ่ายท�ำภาพยนตร์ขนาดใหญ่จากต่าง
ประเทศด้วยเช่นกัน โดยทั้งนี้จากสตูดิโอที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลและการพัฒนา Product ต่างๆ เพิ่มขึ้น ท�ำให้
The Studio Park เป็นสถานที่ถ่ายท�ำที่ครบวงจรมากขึ้น เป็น production convenience ที่ตอบโจทย์
One Stop Service แก่ลูกค้า อีกทั้งช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนในขบวนการผลิตของลูกค้าไปโดยอัตโนมัติ
เช่น ลดต้นทุนค่าขนส่ง ค่าน�้ำมัน ค่าเช่าส�ำนักงาน ท�ำให้ The Studio Park ได้เข้าไปอยู่ใน Global production
map ที่เป็นจุดสนใจของ Production ต่างชาติมากขึ้นและท�ำให้ประเทศไทยเป็นที่ดึงดูดกองภาพยนตร์
ต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
		บริษัทมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าทั้งในตลาดในประเทศและในตลาดต่างประเทศ ตลอดจนการท�ำประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
เข้ า ถึ ง กลุ ่ ม ลู ก ค้ า หลั ก และเจาะตลาดส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า กลุ ่ ม เป้ า หมายโดยตรง ทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ
ตลอดจนการจัดเตรียมในด้านต่างๆ ให้เตรียมพร้อมส�ำหรับการรับงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มจุดแข็งและศักยภาพ
14
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3. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ลักษณะการให้บริการ
	กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 2 รูปแบบได้แก่ 1) การเช่าเวลาจากสถานีโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศ
รายการโทรทัศน์ของบริษัท 2) การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ให้แก่สถานี (ผู้จ้าง) โดยรายได้จากธุรกิจดังกล่าว
มาจากการขายเวลาโฆษณาหรือการโปรโมทสินค้าและ/หรือบริการในรายการโทรทัศน์ และจากการรับจ้างผลิต
รายการ ส�ำหรับรูปแบบรายการของกลุ่มบริษัทมีรูปแบบดังนี้
•	รายการ “ปลดหนี้ พลิกชีวิต” เป็นรายการเกมโชว์ที่ให้ดารานักแสดงมาเล่มเกม 2 เกมเพื่อได้จ�ำนวนเงิน
รางวัลที่มากที่สุด และน�ำเงินรางวัลนั้นไปลุ้นกันว่าผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านจ�ำนวน 2 ท่าน ในแต่ละสัปดาห์
ใครจะเป็นผู้ไปปลดหนี้พลิกชีวิตและรับเงินรางวัลคูณสองไปได้หรือไม่ ส่วนผู้แพ้ก็รับเงินรางวัลปลอบใจจาก
ทางรายการ โดยผู้ชมรายการได้รับทั้งสาระและความบันเทิง เน้นการช่วยเหลือคนในสังคมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
มีการสอดแทรกเนื้อหา แง่คิดและความรู้ต่างๆ ไว้ในรายการผ่านความสามารถของผู้เล่นเกม
การตลาดและการแข่งขัน
1. อุตสาหกรรม
		จากข้อมูลของนีลเส็น ประเทศไทยและการประมาณการใช้เม็ดเงินในโฆษณาดิจิทัลของสมาคมโฆษณาดิจิทัล
(ประเทศไทย) (DAAT) เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาปี 2562 เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมูลค่า
อยู่ที่ 124,627 ล้านบาท ซึ่งสื่อทีวียังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 57% ขณะที่สื่อ
ที่เติบโตได้ดีคือสื่อดิจิตอลและสื่อนอกบ้าน
		ส�ำหรับปี 2562 เม็ดเงินโฆษณาในสื่อทีวีซึ่งเป็นสื่อหลักในประเทศไทยที่ใช้เม็ดเงินอยู่ที่ 7.02 หมื่นล้านบาท
ไม่เติบโตจากปีกอ่ น สือ่ อินเทอร์เน็ต (DAAT) อยูท่ ี่ 2.01 หมืน่ ล้านบาทเติบโต 19% สือ่ นอกบ้าน 1.35 หมืน่ ล้านบาท
เติบโต 5% สื่อโรงภาพยนตร์ 8.83 พันล้านบาท เติบโต 20% สื่อสิ่งพิมพ์ 5.68 พันล้านบาท ติดลบ 23% สื่อวิทยุ
4.73 พันล้านบาท ติดลบ 1 % สื่อ ณ จุดขาย 1.04 พันล้านบาทติดลบ 2%

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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Media Spending
Y’2014 Y’2015 Y’2016 Y’2017 Y’2018 Y’2019		
%
(Million THB)								 Growth YA
TV
Internet (DAAT)
Outdoor & Transit
Cinema
Print
Radio
In Store

79,590 84,392 70,995 65,786 70,382 70,298 57%		 0%
19%
6,115
8,084
9,479
12,402 16,928 20,163 16%
5%
7,790
8,674
11,002 12,259 12,915 13,513 11%
20%
4,349
5,133
5,445
6,816
7,383
8,838
7%
-23%
18,127 16,590 12,782
9,684
7,416
5,680
5%
-1%
5,609
5,675
5,263
4,476
4,802
4,735
4%
-2%
1,965
645
703
946
1,060
1,040
1%
3%
123,545 129,192 115,668 112,369 120,885 124,267 100%

Nielsen Advertising Information Service & DAAT

Thailand Media Spending
123,545

140,000
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100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0.00

7,790
6,115

129,192

115,668

112,369

120,885

124,467

(+5%)

(-10%)

(-3%)

(+8%)

(+3%)

12,915
16,928

13,513
20,163

70,382

70,298

Y’2018

Y’2019

8,674
8,084

79,590

84,392

Y’2014

Y’2015

TV
Print

Internet (DAAT)
Radio

11,002
9,479

12,259
12,402

70,995

65,786

Y’2016

Y’2017

Outdoor & Transit
In Store

Cinema

ฐานเศรษฐกิจ 15 มกราคม 2563
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2. ภาวะการแข่งขัน
		ปี 2562 ครบรอบ 7 ปีของการให้บริการทีวีดิจิทัลของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทย หากแต่ภาวะ
การแข่งขันในปี 2562 ช่องทีวีดิจิทัลมีการขอคืนใบอนุญาต (คืนช่อง) รวมทั้งหมด 7 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 Family
(หมายเลข 13) / ช่อง MCOT Family (หมายเลข 14) / ช่อง Spring News (หมายเลข 19) / ช่อง Bright TV
(หมายเลข 20) / ช่อง Voice TV ( หมายเลข 21) / ช่อง NOW (หมายเลข 26) และช่อง 3SD (หมายเลข 28)
และยุติการออกอากาศไปก่อนหน้านี้แล้ว 2 ช่อง รวมปิดตัวทั้งหมด 9 ช่อง เหลือเปิดด�ำเนินการ 15 ช่อง แต่ทั้งนี้
การปิดตัวไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักกับภาพรวมของอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบทีวีดิจิทัลส่วนใหญ่
ต่างมีแผนการปรับกลยุทธ์ อาทิเช่น ซื้อคอนเทนต์ใหม่ๆจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศเพื่อชิงเรทติ้งผู้ชม
และเม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นราว 30 % คิดเป็นเงินลงทุนกว่า 8,000 ล้านบาทในปี 2562 แทนการผลิตคอนเทนต์เอง
ที่มีต้นทุนสูงกว่า ตลอดจนการปรับสัดส่วนโครงสร้างธุรกิจโดยขยายช่องทางการรับชมผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้และต่อยอดใน
การท�ำธุรกิจในอนาคต
		ซึ่งทางบริษัทก็พยายามคิดสร้างสรรตลอดจนมองหาคอนเทนต์รายการใหม่ๆ คอนเทนต์ที่แตกต่างหรือน�ำเข้า
คอนเทนต์จากต่างประเทศ เพื่อที่จะดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาชมรายการมากขึ้น และขณะเดียวกันต้องบริหารจัดการ
ต้นทุนการผลิต ตลอดจนการผลิตรายการที่ตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้า

4. ธุรกิจ Post Production
ลักษณะการให้บริการ
	กลุ่มบริษัทให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจ
ผลิ ต ภาพยนตร์ เ รื่ อ งยาว และ
ภาพยนตร์ โ ฆษณาในขั้ น ตอนหลั ง
การถ่ายท�ำ (Post Production)
การผลิตภาพยนตร์เรื่องยาวโฆษณา
มีขบวนการแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
1.	การเตรียมงานสร้าง
		 (Pre-Production)
2. การถ่ายท�ำ (Production)
3.	ขบวนการผลิตหลังการถ่ายท�ำ
(Post Production)

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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	โพสโปรดักชั่น (Post Production) คือ ขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตภาพยนตร์หลังการถ่ายท�ำเสร็จสิ้นลง ไม่ว่าจะ
เป็นภาพยนตร์เรื่องยาว หรือภาพยนตร์โฆษณาที่ออกอากาศทางทีวี ขบวนการผลิตประกอบด้วยการตัดต่อ (Editing)
การปรับแก้สีภาพ (Color Grading) การท�ำเทคนิคต่างๆ ด้านภาพ (Visual Effects, Computer Graphics) และ
การท�ำเสียง (Sound Mixing) เพื่อได้ Master ที่สมบูรณ์ก่อนที่จะน�ำไปฉายตามสื่อต่างๆ
การตลาดและการแข่งขัน
1. อุตสาหกรรม
		

•

อุตสาหกรรมผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องยาวและภาพยนตร์โฆษณา (Post Production House)

			ปัจจุบันอุตสาหกรรมผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องยาวและภาพยนตร์โฆษณาในขั้นตอนหลังการถ่ายท�ำ (Post
Production House) รายใหญ่เริ่มลดลง บางรายปิดตัว เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าใช้เงินน้อยลง เป็นผลให้
Post Production House ขนาดกลางและขนาดเล็กถูกรายใหญ่ปรับราคาลงมาแย่งส่วนแบ่งตลาด จึงจ�ำเป็น
ต้องปรับตัว
2. ภาวะการแข่งขัน
		จากปีทผี่ า่ นมามีการแข่งขันกันมากขึน้ เพือ่ ดึงลูกค้าให้มาใช้บริการเพราะมีผผู้ ลิตขนาดเล็กรายใหม่เกิดขึน้ หลายราย
ด้วยราคาเครื่องมือที่ให้บริการถูกลงมากสามารถรับงานถูกเพื่อตัดราคา ท� ำให้ผู้ผลิตรายเก่าต้องปรับลดรายจ่าย
ลดต้นทุนเพื่อที่จะแข่งขันกับรายใหม่ เป็นสาเหตุที่ท�ำให้รายได้ลดน้อยลง
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ ธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์ และธุรกิจ Post Production ซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความล้าสมัยของอุปกรณ์ถ่ายท�ำ 
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์โฆษณา รายการโทรทัศน์ และงาน
ละคร ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งลูกค้ามักจะเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีอุปกรณ์
ใหม่ๆ ตามที่คุ้นเคย อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจนสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์บางชนิดที่เป็นเทคนิคพิเศษออกมารองรับการให้บริการ
แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตลอดจนกลุ่มบริษัทจัดให้มีการเทรนนิ่งบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะความช�ำนาญความรู้ในการใช้อุปกรณ์
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ความเสี่ยงจากการลงทุนในอุปกรณ์
ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำต้องมีการลงทุนซื้ออุปกรณ์มาเพื่อประกอบธุรกิจ ต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องลงทุนอย่าง
ต่อเนือ่ ง ดังนัน้ กลุม่ บริษทั จึงมีความเสีย่ งจากการลงทุนหากอุปกรณ์ดงั กล่าวไม่ได้รบั ความนิยมและไม่สามารถคืนทุนได้ อย่างไร
ก็ตามในการลงทุนด้านอุปกรณ์แต่ละครัง้ กลุม่ บริษทั จะมีการพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าโดยอาจมีการสอบถามลูกค้าใน
เบือ้ งต้น พร้อมกันนีย้ งั ได้มกี ารวิเคราะห์ถงึ ความสามารถในการท�ำก�ำไรของสินทรัพย์ดงั กล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน และโครงการ
The studio Park ซึง่ เป็นธุรกิจให้บริการและให้เช่าสตูดโิ อทีม่ มี าตรฐานระดับสากล ซึง่ ภายในโครงการมีอาคารจัดเก็บอุปกรณ์
ในการถ่ายท�ำ (Ware House) ของธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำตั้งอยู่ภายในบริเวณของโครงการด้วย เป็นการให้บริการ
แก่ลูกค้าได้ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว และเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งให้แก่ลูกค้า ท�ำให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในการ
เรียกใช้บริการอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มได้ตลอดเวลา
ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ
ความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาผู้เช่าได้ตามเป้าหมาย
ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อาจส่ ง ผลให้ โ ครงการ The Studio Park ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ห รื อ ผลตอบแทนที่ ดี แ ก่
บริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีแนวทางการบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และด้วยประสบการณ์
ในอุ ต สาหกรรมสื่ อ ภาพยนตร์ แ ละโทรทั ศ น์ ท� ำ ให้บ ริ ษัท เล็งเห็นถึงความต้อ งการใช้งานสตู ดิโอที่เ พิ่ มขึ้น นอกจากนี้
บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายแรกในธุรกิจที่ให้บริการสตูดิโอให้เช่าตามระดับมาตรฐาน NC 25 และมีอุปกรณ์ให้เช่า
ที่ทันสมัยส�ำหรับการถ่ายท�ำ ซึ่งเป็นจุดแข็งผนวกกับฟังก์ชั่นต่างๆ ที่จะอ�ำนวยความสะดวกสบายที่จะตอบโจทย์ให้
แก่ลูกค้าได้อย่างครบครัน อาทิ Water Tank สระส�ำหรับการถ่ายท�ำจ�ำนวน 2 สระที่สามารถถ่ายท�ำได้ทั้งภายใน
อาคาร และภายนิกอาคาร/รถ Subway จ�ำนวน 2 ขบวน และชานชาลา ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่จูงใจให้ผู้ผลิต
ภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามาใช้อุปกรณ์รวมถึงสถานที่ในประเทศเป็นสถานที่ถ่ายท�ำ รวมถึงเพื่อรองรับการแข่งขัน
ในธุรกิจทีวีดิจิตอลที่เพิ่มขึ้น โดยจากผลงานที่ผ่านมาที่มีโอกาสให้บริการแก่กองถ่ายท�ำภาพยนตร์ต่างประเทศขนาดใหญ่
ยิ่งท�ำให้บริษัทมีความมั่นใจได้ว่าโครงการ The Studio Park สามารถตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะดึงดูดลูกค้าต่างประเทศให้มาสนใจใช้บริการได้เป็นอย่างดี
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ความเสี่ยงจากการปรับผังรายการของสถานีหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
ในการด�ำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เพือ่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ กลุม่ บริษทั อาจมีความเสีย่ งจากการ ปรับผังรายการ
ของสถานีเพือ่ การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดหรือรักษาเรทติง้ หรือการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในสัญญา เช่น การขึน้ ค่าเช่าเวลา
หรือ การลดสัดส่วนรายได้หรือเวลาโฆษณาของบริษทั เป็นต้น ซึง่ อาจกระทบต่อความต่อเนือ่ งของการออกอากาศของรายการ
โทรทัศน์ อย่างไรก็ดี กลุม่ บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความเสีย่ งดังกล่าวและพยายามลดโอกาสทีร่ ายการของกลุม่ บริษทั จะไม่ได้รบั การ
ต่อสัญญาหรือต่อสัญญาด้วยเงื่อนไขที่ด้อยลง กลุ่มบริษัทจึงได้มีการพัฒนารายการอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอเพื่อเป้าหมาย
ในการเพิ่มจ�ำนวนผู้ชมรายการ กระแสนิยม (เพิ่มเรทติ้งรายการ) และเพิ่มผู้สนับสนุนรายการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส�ำหรับทาง
สถานีโทรทัศน์ที่ใช้ตัดสินใจ โดยการติดตามผลระดับความนิยมและกระแสตอบรับของผู้ชมอย่างต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบ
รายการ (Content) ของแต่ละรายการให้ได้รับกระแสตอบรับมากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงจากการกระจายการใช้เม็ดเงินโฆษณาไปสู่สื่อรูปแบบใหม่ๆ แทนสื่อโทรทัศน์
แนวโน้มการใช้สื่อโฆษณาก�ำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน จากการใช้งบประมาณผ่านสื่อโทรทัศน์อนาล็อก(ฟรีทีวี) กระจาย
งบประมาณไปยั ง สื่อโฆษณาต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อทีวีดิจิตอล สื่อโฆษณาออนไลน์ สื่ออินเตอร์เน็ ต
สื่อกลางแจ้ง สื่อเคลื่อนที่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลกล่าวได้ว่าทั้งสื่ออนาล็อกและสื่อดิจิตอลยังคงเป็นสื่อโทรทัศน์ที่มีผู้ลงทุนซื้อสื่อสูงและครองส่วน
แบ่งการตลาดสูงสุด เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจ�ำนวนมาก (Mass Market) และจากการแข่งขันการใช้
สื่อโฆษณาโทรทัศน์ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน์ (Content) ด้วย ซึ่งกลุ่มบริษัท
ตระหนักถึงความส�ำคัญ จึงได้พฒ
ั นารูปแบบการน�ำเสนอและเนือ้ หาของรายการให้มคี วามหลากหลาย ให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งรูปแบบรายการเดิมและรายการใหม่ๆ
ความเสี่ยงจากการจ�ำกัดการใช้งบประมาณโฆษณาของผู้ประกอบการ
จากสภาพเศรษฐกิจตลอดจนปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ส่งผลต่อก�ำลังซื้อของผู้บริโภค ส่งผลต่อเนื่องมายังการใช้งบประมาณโฆษณา
ของผู้ประกอบการ ซึ่งมีแนวโน้มใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังด้วยการจ�ำกัดงบประมาณรวมถึงการปรับจัดสรรและปรับ
พฤติกรรมจากเดิมที่เคยวางแผนซื้อสื่อโฆษณาระยะยาวทั้งปีมาสู่รูปแบบซื้อสื่อโฆษณาในระยะสั้นมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
จากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงประกอบกับการที่มีสื่อโฆษณาต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ยังคงสามารถดึงดูดให้ผู้ประกอบการ
ใช้งบประมาณโฆษณาในการน�ำเสนอสินค้าหรือบริหารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดึงดูดผู้ประกอบ
การรายใหม่ๆให้เข้ามาใช้จ่ายงบประมาณโฆษณา อีกทั้งในภาครัฐน่าจะมีโครงการใหม่ๆ ที่ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้น และหากเศรษฐกิจเติบโตขึ้นผู้ประกอบการจะมีความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้น ซึ่งส่งผล
ให้คาดว่าเม็ดเงินโฆษณายังคงเติบโตได้
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ธุรกิจ Post Production
ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
จากอดีตขั้นตอนหลังการถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่องยาวหรือโฆษณา (Post Production) เป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้ประกอบการที่
เป็นรายใหญ่จำ� นวนเพียงไม่กรี่ ายเนือ่ งจากต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่ในปัจจุบนั จากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสง่ ผลให้ราคา
ของอุปกรณ์ตลอดจนซอฟแวร์ที่ใช้ในการอุตสาหกรรม Post Production ปรับตัวลดลง และจ�ำนวนผู้ประกอบการเพิ่มมาก
ขึ้นส่งผลให้มีการแข่งขันสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนผู้ประกอบการ Post Production House ที่เพิ่มขึ้น มิได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบตามความต้องการ
เนื่องจากบางแห่งให้บริการได้เฉพาะด้านเท่านั้น เช่น ให้บริการเฉพาะการตัดต่อภาพ หรือเฉพาะการแก้สีภาพ เป็นต้น
แต่บริษัทให้บริการในลักษณะครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้า
ตลอดจนลดเวลาในการท�ำงานและลดต้นทุนในการเปลี่ยนสถานที่ที่จะต้องท�ำให้ครบทุกขั้นตอน
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาทรัพยากรบุคคล
ธุ ร กิ จ Post Production เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ต ้ อ งอาศั ย บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ความช� ำ นาญ และประสบการณ์ เ ป็ น พิ เ ศษ
ที่สร้างชื่อเสียงและความเชื่อถือกับลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
โดยบริ ษั ท เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น งานและเติ บ โตไป
พร้อมๆกับความส�ำเร็จของบริษัท ตลอดจนบุคลากรหลักของธุรกิจนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในธุรกิจ Post Production
ซึ่งพร้อมที่จะผลักดันและพัฒนาธุรกิจให้สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน
ณ วันที่ 02 มีนาคม 2563 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 74.50 ของทุน
ช�ำระแล้วทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ
ก�ำหนดนโยบายการบริหารงานระดับหนึ่ง นอกจากนี้การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัว ยังท�ำให้โอกาสที่บริษัทจะถูกครอบง�ำ
กิจการ (takeover) โดยบุคคลอื่นไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการยินยอมของบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด แม้ว่า
ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่จะท�ำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีบริษัทได้ตระหนักถึงในเรื่องนี้ จึงมีการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเคร่งครัด ตลอดจนการทีบ่ ริษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
จากกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 9 ท่าน เป็นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ
ของคณะกรรมการและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะผู้บริหาร นอกจากนี้
หากมีวาระด�ำเนินการเรือ่ งใดทีน่ ยั ส�ำคัญตามกฎหมาย บริษทั จะต้องได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนจึงจะด�ำเนินการ
ได้ ปัจจัยต่างๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นเป็นหลักประกันความเสี่ยงในด้านการบริหารและการจัดการได้เป็นอย่างดี
ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีกิจการที่อาจแข่งขันกัน
บีบีทีวี ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท (เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท)
เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดของบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เช่นเดียว
กับบริษัท โดยมีเดีย สตูดิโอ ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและบันเทิงทั่วไปเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 7 เพียงสถานีเดียว จึงอาจพิจารณาได้ว่ามีการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างไรก็ดี แม้ทั้ง 2 บริษัทมีความเกี่ยวข้อง
โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกัน แต่ในด้านการผลิต บุคลากรและทีมงานของบริษัทและมีเดีย สตูดิโอ ไม่ได้เป็นบุคคล
เดียวกัน นอกจากนี้ แม้ทงั้ สองบริษทั จะด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์เช่นเดียวกัน แต่กม็ คี วามแตกต่าง
ในรูปแบบและประเภทรายการ รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจอื่นที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เป็นเพียงหนึ่ง
ในหลายธุรกิจของบริษทั และจากแผนงานบริษทั ให้ความส�ำคัญและมุง่ เน้นทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจให้เช่าสตูดโิ อ สถานทีถ่ า่ ยท�ำ
และธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ โดยเน้นรองรับทุกกลุ่มลูกค้า
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 781,629,851 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 781,629,851 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนเรียกช�ำระแล้ว 781,628,733 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 781,628,733 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำ ระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2563 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
1. บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด /1
2. กลุม่ คล่องประกิจ
นางสาว รริศา คล่องประกิจ
นาง วิภา คล่องประกิจ
นาย วินัย คล่องประกิจ
นาย วิรัตน์ คล่องประกิจ
นางสาว ริศรา คล่องประกิจ
นางสาว รัตนา คล่องประกิจ
นาง พรรณี คล่องประกิจ
3. กลุ่มมงคลทรัพยา
นายภาณุมาศ มงคลทรัพยา
นายกริชชัย มงคลทรัพยา
นายภิญโญ มงลคลทรัพยา
4. นายวีระ ศุภราทิตย์
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
582,313,316
13,950,400
4,435,800
3,590,000
3,009,500
1,623,400
1,024,300
203,400
64,000
12,066,728
12,000,060
65,468
1,200
10,910,000

% ของทุนช�ำระแล้ว
74.50%
1.78%
0.57%
0.46%
0.39%
0.21%
0.13%
0.03%
0.01%
1.54%
1.54%
0.01%
0.00%
1.40%

รายงานประจ�ำปี 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
5. นายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์
6. กลุ่มตันติเมธ
นายธวัช ตันติเมธ
นายธนิตเล็ก ตันติเมธ
7. นายแพทย์ประสาน เขมะคงคานนท์
8. นายพรชัย อริยรัชโตภาส
9. กลุ่มรักษ์กุลชน
นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน
นายชานนท รักษ์กุลชน
10. UBS AG HONG KONG BRANCH
ยอดรวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
10,444,137
7,163,700
6,813,700
350,000
6,429,200
5,775,500
5,247,000
5,215,000
32,000
5,000,000
659,299,981

% ของทุนช�ำระแล้ว
1.34%
0.92%
0.87%
0.04%
0.82%
0.74%
0.67%
0.67%
0.00%
0.64%
84.35%

หมายเหตุ : /1 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด
30
บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จ�ำกัด
25
บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จ�ำกัด
25
บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด
20

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทุก ๆ ปี ในอัตราขั้นต�่ำประมาณร้อยละ 40 ของผลก�ำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ�ำเป็น
อื่นใดในการใช้เงินจ�ำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบการด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในส่วนของบริษัทย่อยบริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต�่ำ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการและ
ความจ�ำเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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เลขานุการบริษัท

ฝ่ายก�ำกับดูแล

THE STUDIO PARK

TSP PRODUCTION

บจ.ไทม์แลปส์

ด้านธุรกิจ
โพสต์โปรดักส์ชั่น

ด้านธุรกิจ THE STUDIO
PARK/ประสานงาน
การถ่ายท�ำภาพยนตร์

ด้านธุรกิจ
ให้เช่าอุปกรณ์

บจ.เกียร์เฮด

สายธุรกิจ
โพสต์โปรดักส์ชั่น

สายธุรกิจ
THE STUDIO PARK

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

สายธุรกิจ
ให้เช่าอุปกรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์
และการตลาด

ด้านธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์
และการตลาด

สายธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ

ฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายบริหาร
ส�ำนักงานกลาง
และทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายวิเคราะห์และ
บริหารลูกหนี้
ฝ่ายบริหารเงิน

ฝ่ายบัญชี
และงบประมาณ

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ด้านสนับสนุนธุรกิจ 2
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ด้านสนับสนุนธุรกิจ 1

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการจ�ำนวน 4 ชุดคือ 1) คณะกรรมการ
บริหาร 2) คณะกรรมตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 ท่านประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

			
			

1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
		
3. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
		
4. นายกมล รัตนไชย
		
5. นายภูมิชาย วัชรพงศ์
6. ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
7. นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์
8. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง
9. นายวิโรจน์ /1 บุญศิริรุ่งเรือง
10. นายณัฐวิทย์ /1 บุณยะวัฒน์
(ลาออก1พ.ย.2562)
หมายเหตุ :

/1

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการปี 2562
จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุม

จ�ำนวนครั้ง
ของประชุมทั้งหมด

คิดเป็นสัดส่วน
(%)

12
12

12
12

100
100

11

12

91.67

11

12

91.67

12
12
12
12
1
9

12
12
12
12
1
9

100
100
100
100
100
100

น ายณั ฐ วิ ท ย์ บุ ณ ยะวั ฒ น์ ลาออกจากการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2562 และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 12/2562 เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายวิโรจน์ บุญศิรริ งุ่ เรือง ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั
แทนต�ำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเท่ากับวาระที่เหลือ
ของนายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. 	ต้องจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2.	ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารและ
การจั ด การของคณะกรรมการบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเว้ น แต่ ใ นเรื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้
คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการได้แก่เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้อง
ได้รับอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัท
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
3.	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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4.	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ�ำนาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ก็ได้
5.	ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลต่อ
ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีความโปร่งใส
6.	ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารจัดการด�ำเนินตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ฝา่ ยบริหารน�ำเสนอ
เรื่องที่มีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.	จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน เพื่อเป็นผู้ติดตามด�ำเนินการรวมทั้งประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นีเ้ รือ่ งใดทีก่ รรมการหรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริษทั หรือบริษทั ย่อย กรรมการหรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากกรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่
ทจ. 23/2551) ประกอบด้วย
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิโรจน์ /1 บุญศิริรุ่งเรือง
นายฉัตรชัย ท้าววงษา
นางลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์
นายณณฐ สอนสะอาด
นายวรธันย์ หินทอง
นางสาวศลิษา พิณสุวรรณ
นายอรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์

หมายเหตุ :

ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและงบประมาณ

ท ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2562 มีมติอนุมัติการเกษียณอายุของนายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผล
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563
		 /2 นายมนตรี อยู่สมบูรณ์ ลาออกจากด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
/1

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ด�ำเนินการและบริหารจัดการการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2.	ด�ำเนินการและบริหารจัดการการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของธุรกิจ แผนธุรกิจและ กลยุทธ์
ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
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3.	มอบอ�ำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรท�ำหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่
บริหารในเรื่องที่จ�ำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราว
5.	ด�ำเนินการและอนุมัติการเข้ารับว่าจ้าง รับท�ำงาน การตกลงผูกพันในการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
วงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15,000,000 บาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ
อ�ำนาจอนุมัติและด�ำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
6.	มีอ�ำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค�ำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัท เช่น
การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก�ำหนดเงินเดือน และเงินอื่นๆ รวมตลอดถึง
การสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารนัน้ ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษทั และในกรณีทกี่ ารด�ำเนินการใดทีม่ หี รืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้สว่ นเสียของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�ำ นาจอนุมัติ
การด�ำเนินการดังกล่าว โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องน�ำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
นอกจากนี้ ในกรณีที่การท�ำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย แล้วแต่กรณีตามความหมายทีก่ ำ� หนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การท�ำรายการ
ดังกล่าวต้องได้รบั มติเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกล่าว
ก�ำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการงิน และผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
•	นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของส�ำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ผ่านการอบรมต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า
6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยเนื้อหาการอบรมว่าด้วยหลักการและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีที่มีในปัจจุบันหรือ
มาตรฐานบัญชีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจหรือคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการจัดท�ำงบการเงินของบริษัท
•	นายอรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เป็นผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชีที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และเงื่อนไขของการเป็นผู้ท�ำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
ต่อปีปฏิทินตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
•	คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นายณณฐ สอนสะอาด ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกฎหมาย เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ปี 2562 การก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน โดยได้กำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตทางผลก�ำไรของบริษทั
รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น
1) ค่าตอบแทนประจ�ำ (Fixed Fee) ซึ่งจะจ่ายเป็นรายเดือน
2)	ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งส�ำหรับ
คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้ถูกก�ำหนด
3) ค่าบ�ำเหน็จกรรมการ เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่ผันแปรตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี
ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มี
มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนประจ�ำปีแก่กรรมการดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน(ต่อท่าน)
คณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ
กรรมการ

60,000 บาท
30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น		
ประธานกรรมการ
กรรมการ

30,000 บาท
20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
เบี้ยประชุม(ต่อท่านต่อครั้ง)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

30,000 บาท
20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารทุกท่านได้ขอแสดงเจตนาสละสิทธิในการรับค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการชุดย่อย
ส�ำหรับปี 2562 ข้างต้น (ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท)
โดยในปี 2562 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และในช่วงเดือน กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
ที่เป็นกรรมการด้วย
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นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
สวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
		

ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร
บรรษัทภิบาล ตรวจสอบ
สรรหาฯ

นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง /2

- ประธานกรรมการ
720,000
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
- กรรมการอิสระ
360,000
- กรรมการบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
- กรรมการอิสระ
360,000
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาฯ
นายกมล รัตนไชย
- กรรมการอิสระ
360,000
- กรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาฯ
/2
- กรรมการ
360,000
นายภูมิชาย วัชรพงศ์
- กรรมการบริหาร
/2
- กรรมการ
360,000
ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
- กรรมการบริหาร
/2
- กรรมการ
360,000
นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง - กรรมการ
360,000
/1
- กรรมการ
นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง
/1 /2
- กรรมการ
300,000
นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
- กรรมการบริหาร
3,540,000
ยอดรวม
หมายเหตุ :

/1

/2

ยอดรวม

-

-

-

60,000 780,000

-

-

360,000

- 720,000

-

-

240,000

40,000 640,000

-

-

240,000

20,000 620,000

-

-

-

- 360,000

-

-

-

- 360,000

-

-

-

- 360,000

-

-

-

- 360,000
- 300,000

-

-

840,000 120,000 4,500,000

น ายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายวิโรจน์
บุญศิริรุ่งเรือง ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ แทนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลง มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการบริหารของดรับเบี้ยประชุมกรรมการบริหารในปี 2562

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารบริษัท (ตามค� ำนิยามของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสี่รายแรกลงมา และผู้บริหารที่อยู่ในต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหาร
ในล�ำดับที่สี่ทุกราย) ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน เป็นจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 27.31 ล้านบาท
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนอื่น
ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท
		บริษัทไม่มีนโยบายการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ นอกเหนือจากตัวเงินที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าเบี้ยประชุม ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) อย่างไรก็ดี บริษัท
เป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเข้าอบรมสัมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยและสถาบัน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดชอบส�ำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร วงเงินประกัน 100 ล้านบาท โดยครอบคลุม
ความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย ก�ำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินการต่ออายุกรมธรรม์
ดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ในรอบปี 2562 บริษัทไม่เคยเรียกร้องให้มีการชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารบริษัท
		บริษัทจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
และประกันชีวิต เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหาร ทั้งนี้ ในรอบปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
และสวัสดิการต่างๆ ส�ำหรับผู้บริหารเป็นจ�ำนวน 2.34 ล้านบาท

บุคลากร
	บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน 602 คน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น
27.15 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ และเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทจ�ำนวน 110.06 ล้านบาท และจ่ายเงินชดเชยพนักงาน 4.24 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม ปี 2562
ธุรกิจบริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ – The Studio Park
ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
ธุรกิจ Post Production
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และส่วนกลาง

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
37
493
12
60

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
	ในรอบปี 2560-2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานที่ส�ำคัญ
แต่อย่างใด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน (ถ้ามี)
	ปัจจุบัน พนักงานลูกจ้างของกลุ่มบริษัท ไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริษัทโดยผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานลูกจ้าง โดยได้ก�ำหนด
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานลูกจ้างในอัตราเป็นธรรมและเหมาะสม สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ รวมถึงจัดให้
พนักงานลูกจ้างได้รบั สวัสดิการตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทุกประการ รวมถึงสวัสดิการที่
มากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด อาทิ การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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(* กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท)

1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
- ประธานกรรมการ *
- ประธานกรรมการบริหาร
-	ประธานกรรมการสรรหา
		 และก�ำหนดค่าตอบแทน

61 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
			 Sul Ross State University,
			 Alpine, Texas, U.S.A.
- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ประธานกรรมการ
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการสรรหาและ		
ก�ำหนดค่าตอบแทน
เม.ย.2557-มี.ค.2561 - กรรมการ
เม.ย.2557-เม.ย.2561 - กรรมการบริหาร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ธ.ค.2547-ธ.ค.2561 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ก.ย.2545-พ.ย.2547 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท/องค์กรอื่น
บจ.เกียร์เฮด
ม.ค.2563-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.บีบีทีวี เอ็คควิตี้
พ.ค.2562-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.ทุนมหาลาภ
เม.ย.2562-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.ซันไรส์ อีควิตี้
เม.ย.2562-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.เขาเขียวคันทรี่คลับ
เม.ย.2562-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส
พ.ย.2561-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.แกรนด์ห้วยแก้ว
ต.ค.2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
เม.ย.2561-ปัจจุบัน - กรรมการและรองประธาน
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ.มีเดีย สตูดิโอ
เม.ย.2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
เม.ย.2557-มี.ค.2561 - กรรมการ

เม.ย.2561-ปัจจุบัน
พ.ค.2561-ปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		 ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ/ ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง		
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					
ผู้บริหาร

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร (นิยามตลาด) และผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

32

รายงานประจ�ำปี 2562

1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง (ต่อ)
ก.ค.2560-ปัจจุบัน ก.พ.2558-ปัจจุบัน มี.ค.2562-ปัจจุบัน ก.พ.2557- มี.ค.2562 ส.ค.2556-กย.2562 ต.ค.2553-ปัจจุบัน ก.ย.2545-ธ.ค.2561 -

ส.ค.2560-ปัจจุบัน

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการ
ประธานที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

บจ.บริหารสินทรัพย์
กรุงศรีอยุธยา

บจ.แกรนด์หลานหลวง

บจ.โฮมสุขุมวิท
บจ.รักษาความปลอดภัย
เอช อาร์โปร แอนด์ เซอร์วิส
บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์

บจ.เขาใหญ่แลนด์

บจ.แกรนด์ ไพร์ม แอสเซ็ทส์

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		 ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ/ ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง		
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					
ผู้บริหาร

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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53 •	ปริญญาโท บัญชี
			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 • Corporate Governance for
			 Executives (CGE 15/2019) (2562)
		 • ประกาศนียบัตร Company
			 Secretary Program (CSP) (2554) : IOD
		 • ประกาศนียบัตร Director
Certification Program (2548) : IOD
			
		(* กรรมการผู้อ�ำนาจลงลายมือ 		 • ประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (2548) : IOD
			
ชื่อแทนบริษัท)
		 • อบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
			 ด้านบัญชี - 6 ชั่วโมง

2. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง
- กรรมการ *
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการบริหาร

		(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน)
0.0138%

- ไม่มี -

-

-

ก.พ.2563-ปัจจุบัน
ม.ค.2563-ปัจจุบัน
ธ.ค.2562-ปัจจุบัน
มี.ค.2557-ธ.ค.2562

2546-ปัจจุบัน
2546-ม.ค.2561
2546-ธ.ค.2559
2546-ธ.ค.2559
2546-ก.ย.2557
2546-ม.ค.2557

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
สายการจัดการองค์กร
และสนับสนุนธุรกิจ
เม.ย.2557-ธ.ค.2561 - กรรมการบริหาร
2545-ก.พ.2557
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการจัดการองค์กร
และสนับสนุนธุรกิจ
2545-มี.ค.2553
- กรรมการ
บริษัท/องค์กรอื่น
ก.ค.2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
2546-ปัจจุบัน
- กรรมการ

บจ.ไทม์แลปส์
บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย)
บจ.เกียร์เฮด
บจ.คนท�ำหนังสือ
บจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บจ.แม็ทชิ่ง มูฟวี่ทาวน์
บจ.กู๊ดดี้ ฟิล์ม บีเคเค

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		 ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ/ ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง		
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					
ผู้บริหาร
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3. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาล

66 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
			 Marshall University , USA.
		 • Ethical Leadership Program
			 (ELP 17/2019) (2562) :IOD
		 • ประกาศนียบัตร Role of the
			 Chairman Program (2560) : IOD
		 • ประกาศนียบัตร Director
Certification Program (2556) : IOD
			
		 • ประกาศนียบัตร Role of the
			 Compensation Committee
			 (2550) : IOD
		 • ประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (2550) : IOD
			
		 • ประกาศนียบัตร Audit Committee
			 Program (2547) :IOD
		 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร
			 ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
			 (วตท.รุ่นที่ 6 (2551)
- ไม่มี -

- ไม่มี -

- กรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
บมจ.ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น
พ.ย.2560-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาพิจารณา
	ค่าตอบแทนและก�ำกับดูแล
กิจการ
บมจ.กรุงไทย-แอคซ่า
ก.ค.2560-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ
ประกันชีวิต
- กรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและกรรมการ
การลงทุน
บมจ. ฟู้ด แคปปิตอล
มิ.ย.2556-เม.ย.61 - ประธานกรรมการ
2554-ปัจจุบัน
บมจ.ฟินันซ่า
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา 		
ก�ำหนดค่าตอบแทนและก�ำกับ		
ดูแลกิจการ
2544- ก.ค.2560 - กรรมการอิสระ
บมจ.บัตรกรุงไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

ก.ย.2562-ปัจจุบัน
พ.ค.2553-ปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		 ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ/ ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง		
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					
ผู้บริหาร

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ปริญญาโท สาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Corporate
Governance for Capital Market
Intermediaries (2/2558) : IOD
ประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program
(48/2548) : IOD
- ไม่มี -

- ไม่มี -

ส.ค.2558-ปัจจุบัน

ก.ค.2558-ปัจจุบัน

บริษัท/องค์กรอื่น
ส.ค.2561-ปัจจุบัน

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

บล.ฟินันซ่า จ�ำกัด

กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น
อะคาเดมี่ จ�ำกัด

บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง

บลจ.ทาลิส จ�ำกัด

บจ.ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์

บจ.เบริล 8 พลัส

บมจ. เอสไอเอสบี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ		 หลักทรัพย์
และกรรมการกลยุทธ์องค์กร
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ
- กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ธ.ค.2558-ปัจจุบัน ก.ย.2552-ปัจจุบัน -

ก.ย.2560-ปัจจุบัน

55 •
			
			
		 •
			
			
		 •
			
			

4. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
		 ก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

บริษัท/องค์กรอื่น
พ.ค. 2561-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน

3. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง (ต่อ)

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		 ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ/ ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง		
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					
ผู้บริหาร
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5. นายกมล รัตนไชย
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
		 ก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบรรษัทภิบาล

53 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
			 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
		 • ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)
		 •	CAC SME IA Certification :
Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition
Against Corruption (CAC)
		 •	Ethical Leadership Program (ELP)
(2562) : IOD
		 •	Corporate Governance for
Executives (CGE) (2562): IOD
		 •	หลักสูตร How to Develop a
Risk Management Plan (HRP)
(2561) : IOD
		 •	หลักสูตร Risk Management
Program for Corporate Leaders
(2560) : IOD
		 •	ประกาศนียบัตร Director
Certification Program (2559) :
IOD
		 •	หลักสูตร Anti-Corruption : The
Practical Guide (2558) : IOD
		 •	ประกาศนียบัตร How to Measure
the Success of Corporate
Strategy (2556) :IOD
- ไม่มี -

- ไม่มี -

- กรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
-	กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป
พ.ค.2557-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
2554-ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก
2554-เม.ย.2557
- กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ
บริษัท/องค์กรอื่น
พ.ค.2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.ซุปเปอร์ริช เคอเร็นซี่
เอ็กซ์เชนจ์ 1965
และบริหารความเสี่ยง
มิ.ย.2558-2561
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 		 บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี
สายงานตรวจสอบภายใน
บจ.ไทม์แลปส์
ก.ค.2557-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
บจ.เกียร์เฮด
ก.ค.2555-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
ก.ค.2555-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
(ประเทศไทย)
บจ.คนท�ำหนังสือ
ก.ค.2555-ม.ค.2561 - กรรมการอิสระ
บจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
ก.ค.2555-ธ.ค.2559 - กรรมการอิสระ
บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ก.ค.2555-ธ.ค.2559 - กรรมการอิสระ
บจ.แม็ทชิ่ง มูฟวี่ทาวน์
ก.ค.2555-ก.ย.2557 - กรรมการอิสระ
บจ.กู๊ดดี้ ฟิล์ม บีเคเค
ก.ค.2555-ม.ค.2557 - กรรมการอิสระ

พ.ย.2553-ปัจจุบัน

ก.ย.2562-ปัจจุบัน
ม.ค.2556-ปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		 ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ/ ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง		
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					
ผู้บริหาร

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

37

(* กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท)

6. นายภูมิชาย วัชรพงศ์
- กรรมการ *
- กรรมการบริหาร

5. นายกมล รัตนไชย (ต่อ)

		

		

		

61

		

		

		

•	ประกาศนีบัตร Successful
Formulation & Execution of
Strategy (2555) : IOD
•	ประกาศนียบัตร Audit Committee
Program (2552) : IOD
•	ประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (2551) :
IOD
•	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(Economics) North Texas State
University, U.S.A
•	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Senior
Executive Program (SEP) สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	ประกาศนียบัตร Director
Certification Program (2551) :
IOD
•	ประกาศนียบัตร Roles of the
Chairman Program (2551) : IOD
0.0001%

- ไม่มี -

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-

ก.พ.2557-ปัจจุบัน
พ.ย.2560-ธ.ค.2562
ก.พ.2557- ม.ค.2561
ก.พ.2557- ธ.ค.2559

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

-

พ.ค.2561-ปัจจุบัน
ม.ค.2557-ปัจจุบัน
ม.ค.2557-ธ.ค.2562
ม.ค.2557-พ.ค.2561
บริษัท/องค์กรอื่น
พ.ย.2561-ปัจจุบัน
พ.ค.2561-ปัจจุบัน
มี.ค.2558-ปัจจุบัน
ก.ค.2557-ปัจจุบัน
พ.ย.2561-ปัจจุบัน
ก.ค.2557-ต.ค.2561
ก.พ.2557-ปัจจุบัน

บจ.คนท�ำหนังสือ
บจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส

บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย)
บจ.เกียร์เฮด

บจ.ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส
บจ.มีเดียสตูดิโอ
บจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)
บจ.ไทม์แลปส์
บจ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		 ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ/ ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง		
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					
ผู้บริหาร

38
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	(* กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อ 		
แทนบริษัท)

7. ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
- กรรมการ *
- กรรมการบริหาร

6. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ (ต่อ)

•	ปริญญาเอก สาขาการตลาด
หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
•	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
The University of Sydney
ประเทศออสเตรเลีย
•	หลักสูตร Master of International
Business Administration Exchange Program, Waseda
University ประเทศญี่ปุ่น
•	ประกาศนียบัตร Director
Certification Program : IOD
•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- ไม่มี -

- ไม่มี -

ก.พ.2557-ธ.ค.2559
มิ.ย.2559-ปัจจุบัน
ม.ค.2557- มิ.ย.2559
ส.ค.2556-ปัจจุบัน
ต.ค.2553-ปัจจุบัน
เม.ย. 2561-ปัจจุบัน
ก.ค. 2561-ปัจจุบัน
บริษัท/องค์กรอื่น
2562-ปัจจุบัน
พ.ค.2560-ปัจจุบัน
เม.ย.2560-ปัจจุบัน
พ.ค.2558-ปัจจุบัน
เม.ย.2557-ปัจจุบัน
ม.ค.2557-ปัจจุบัน

กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ

-

บจ.รักษาความปลอดภัย
เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส

บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
บจ. มีเดีย นาว
บจ. มีเดีย ซีน
บจ. มีเดีย สตูดิโอ

บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บจ.รักษาความปลอดภัย
เอชอาร์ โปรแอนด์ เซอร์วิส
บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
บจ.แกรนด์หลานหลวง
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		 ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ/ ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง		
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					
ผู้บริหาร

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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10. นายฉัตรชัย ท้าววงษา
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส

51

		

•	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

•	ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
•	ประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (2562) :
IOD

9. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

57

•	ปริญญาโท สังคมวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
•	Ethical Leadership Program
(ELP17/2019) (2562) : IOD
•	ประกาศนียบัตร Director
Certification Program : IOD
•	ประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program : IOD

8. นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์
54
- กรรมการ *
- กรรมการบริหาร
		
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
		
(* กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท)
		

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

บจ.มีเดีย นาว
บจ.บีบีทีวี นิว มีเดีย
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ

บจ.บีบีทีวี นิว มีเดีย
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

บจ.เกียร์เฮด
บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

- กรรมการ
- กรรมการรองกรรมการ
ผู้จัดการ
มิ.ย.2559-ธ.ค.2560 - กรรมการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ
พ.ค.2552-ปัจจุบัน - กรรมการ
ก.พ.2563-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
เม.ย.2561-ปัจจุบัน - กรรมการ
บริษัท/องค์กรอื่น
เม.ย. 2556-ปัจจุบัน - กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการรองกรรมการ
ผู้จัดการ
ธ.ค. 2555- ก.ค.2562 - กรรมการ
ธ.ค. 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ
มิ.ย.2558-ปัจจุบัน - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายการตลาด
พ.ย.2546-พ.ค. 2558 - ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายการตลาด

บริษัท/องค์กรอื่น
ม.ค.2563-ปัจจุบัน
ม.ค.2561-ปัจจุบัน

ก.ย.2562-ปัจจุบัน
2551-ปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		 ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ/ ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง		
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					
ผู้บริหาร
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รายงานประจ�ำปี 2562

53 • ปริญญาโท บัญชี
			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12. นายณณฐ สอนสะอาด
37 •	ปริญญาตรี นิติศาสตร์
- ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เลขานุการบริษัท
13. นายวรธันย์ หินทอง
51 • ปริญญาโท นิเทศศาสตร์
- ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
			 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14. นางสาวศลิษา พิณสุวรรณ
57 •	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
- ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
15. นายอรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์
46 •	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
- ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
		 • อบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
(ผู้ควบคุมการดูแลการท�ำบัญชี) 			 ด้านบัญชีในปี 2562
			 ทางด้านบัญชี 19 ชั่วโมง

11. นางลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

0.0128%

พ.ย.2550-ปัจจุบัน

พ.ค.2557-ปัจจุบัน

พ.ย.2544-ปัจจุบัน

ก.พ.2563-ปัจจุบัน
พ.ค.2558-ปัจจุบัน

2548-2555

2556-ปัจจุบัน

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
- ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ฝ่ายการบัญชีและงบประมาณ

- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี		 บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
สารสนเทศ
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเลขานุการ บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและ
งบประมาณ กลุ่มบริษัทในเครือ
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
- เลขานุการบริษัท
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์		 ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ/ ช่วงเวลา
ต�ำแหน่ง		
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					
ผู้บริหาร

การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริหารมีจ�ำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
1.
2
3.
4.
5.
6.

นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
นายภูมิชาย วัชรพงศ์
ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์
นายสมเกียรติ /2 เจริญภิญโญยิ่ง
นายวิโรจน์ /1 บุญศิริรุ่งเรือง

หมายเหตุ :

		

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

	นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายวิโรจน์ บุญศิรริ งุ่ เรือง
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ แทนนายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
เท่ากับวาระคงเหลือของนายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ และได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เป็นต้นไป
/2
นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
/1

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
• เป้าหมาย
• นโยบายธุรกิจ
• แผนธุรกิจ
• กลยุทธ์ทางธุรกิจ
• อ�ำนาจการบริหารงาน
• งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
• นโยบายการบริหารความเสี่ยง
• ขอบเขต อ�ำนาจ และหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
• เรื่องอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
•	รวมถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพือ่ ขออนุมตั หิ รือตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั
ก�ำหนด
2.	ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติแล้ว
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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3. ก�ำกับดูแลนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และผลการด�ำเนินงานของบริษัทในเครือ
4.	มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท รวมถึงการเป็นผู้ค�้ำประกันหรือ
การช�ำระเงินเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20,000,000 บาทหรือเทียบเท่า
โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมตั แิ ละด�ำเนินการของบริษทั ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษทั แล้ว ทัง้ นี้ วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริษทั
5.	มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่อง ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมด้านเงินฝาก ตั๋วเงินของสถาบันการเงิน
พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมเปิดตราสารหนี้ ในวงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท และพิจารณารายงานการท�ำธุรกรรม
ด้านเงินฝากจากฝ่ายบริหารการเงิน
6.	การก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
การเลิกจ้างพนักงานบริษัท
7. พิจารณาการลงทุนในโครงการหรือหลักทรัพย์หรือการเข้าร่วมทุน ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว
	ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ ารด�ำเนินการใดทีม่ หี รืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้สว่ นเสียของกรรมการบริหารท่านใดหรือบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ให้คณะกรรมการบริหาร
น�ำเสนอเรือ่ งดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนัน้ และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
รายชื่อ
1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
3. นายกมล รัตนไชย

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระและคุณสมบัติ
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้
แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั จะเห็นเป็นอย่างอืน่ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยได้ปฏิบัติตามขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบทานเพื่อทบทวน
และปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและ
ขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานและอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงาน และงบประมาณ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4.	พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6.	จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค)	ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ)	รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชั่น ที่มีประสิทธิภาพ
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
10. ให้มีอ�ำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือค�ำปรึกษาในกรณีจ�ำเป็น
11.	ให้มีอ�ำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบค�ำถามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
12.	พิจารณาทบทวนขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�ำทุกปี

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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13.	ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค)	การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
14.	ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทได้กระท�ำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการ
เพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริง เกี่ยวกับพฤติการณ์นั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
15.	ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำปีละ 1 ครั้งและน�ำเสนอกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ทบทวนแล้วให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ทัง้ นี้ อ�ำนาจของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้กรรมการตรวจสอบ หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนั้นหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องได้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสรรหา คัดเลือกและเสนอรายชื่อตัว
บุคคลเพือ่ การแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั รวมถึงกรรมการของบริษทั
ย่อยในเครือซึ่งบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตลอดจนพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีจ�ำนวน 3 ท่านประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
3. นายกมล รัตนไชย
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ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

รายงานประจ�ำปี 2562

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
1.1.	ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัท
1.2.	ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสรรหา คัดเลือก กลั่นกรอง ผู้ที่เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ หรือผู้มีต� ำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
และหรือกลั่นกรองหาผู้เหมาะสมจากภายในองค์กรนั้น เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
1.3.	ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่
กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงกรรมการ หรือผู้มี
ต�ำแหน่งเทียบเท่าในองค์กรหรือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2. การสรรหาคัดเลือกหรือพิจารณากลั่นกรองตัวบุคคล
สรรหาคัดเลือกหรือกลัน่ กรองตัวบุคคลแล้วแต่กรณีเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ด้งต่อไปนี้ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2.1 กรรมการบริษัท
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
2.3	ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวม
ถึงกรรมการหรือต�ำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าขององค์กรหรือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
3. การพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
	ดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ บริษทั
และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน
ทัง้ นีก้ รรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นนั้นด้วย
4. หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
4.1 	พิจารณาและดูแลให้ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับองค์กรรวมถึงมี
การปรับเปลี่ยนให้สองคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วย
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการก�ำกับดูแลและด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท
4.2	ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปี โดยจะต้องค�ำนึงถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาการประเมินผลด้วย
4.3	ด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.4	จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ระดับสูงอื่น ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4.5	เปิดเผยนโยบายและรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัท
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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4.6	แสวงหาความเห็นจากทีป่ รึกษาอิสระภายนอก ผูม้ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะได้ในกรณีทจี่ ำ� เป็นโดยบริษทั เป็นผูร้ บั ภาระ
ค่าใช้จ่าย เช่น การส�ำรวจเงินเดือนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นต้น
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ขึ้น ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์
2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
3. นายกมล รัตนไชย

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัภิบาล

การแต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 2 คน
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาลคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบรรษัทภิบาล มีอำ� นาจแต่งตัง้ บุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายคนตามทีเ่ ห็นสมควร
ให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อท�ำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.	ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
2.	ส่งเสริมให้การด�ำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
ให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
3.	ประเมินและทบทวนเกีย่ วกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบตั หิ รือแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการก� ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ขี องบริษทั ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบตั ขิ องสากล และบริษทั ชัน้ น�ำ รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ
และพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับ
ผู้ถือหุ้นต่อไป
4. ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
5.	เปิดเผยรายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และรายงานเกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจ�ำปี
6. ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibility : CSR)
7. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
8.	ก�ำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมเพียงพอ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
9.	เสนอแนะแนวปฏิบตั ดิ า้ นบรรษัทภิบาลของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษทั
ในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
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รายงานประจ�ำปี 2562

10.	ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการด�ำเนินการ รวมทั้งการพิจารณา การจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและให้มี
การสรุปเรื่องร้องเรียนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
11. พิจารณาความดีความชอบของการท�ำงานในฝ่ายก�ำกับดูแล
12. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีอ�ำนาจในการก�ำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวเนื่องตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงมีอ�ำนาจในการเรียก สั่งการ ให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น นอกจากนั้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลอาจขอค�ำปรึกษาจากที่ปรึกษา
อิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นมีความจ�ำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ อ คณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการมี
ความรับผิดชอบในการด�ำเนินการทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะร่วมพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหา บุคคล
ที่จะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัดกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับและ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น
ประสบการณ์ท�ำงาน ความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. มีคณ
ุ สมบัติตามที่ก�ำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
1)	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค� ำขออนุญาต
ต่อส�ำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้อนุญาต
3)	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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4)	ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี
5)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
6)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง
การเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาต
ต่อส�ำนักงาน
7)	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8)	ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรือบริษทั ย่อยหรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน
เดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9)	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
10) เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
11)	สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�ำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ		
	กรรมการอิสระอาจได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
	ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
วิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�ำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
1)	ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2) เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนร่วมกันก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการจะต้อง
มีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ท�ำงาน ความรู้
ความสามารถ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท ก�ำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�ำนวนอย่างน้อย 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง
กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2.	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3.	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนที่จะพึงมี
หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมดจะต้องพ้นจากต�ำแหน่ง ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพ้นจากต�ำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับจ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจากต�ำแหน่ง และ
หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต�ำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนที่ต้องพ้นจากต�ำแหน่งใน
คราวนัน้ ๆ ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต�ำแหน่งโดยวิธจี บั ฉลาก ทัง้ นีก้ รรมการทีจ่ ะต้องออกในวาระนัน้ ๆ อาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีค�ำสั่งให้ออก
นอกจากนี้ข้อบังคับ ยังมีข้อก�ำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือ
เข้าเป็นกรรมการในบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่วา่ จะท�ำ
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ตนเป็นกรรมการ
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจของบริษัทด้วยการเสนอ
แต่งตัง้ ให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในกลุม่ บริษทั เพือ่ ก�ำกับดูแลให้บริษทั ในกลุม่ มีนโยบาย
และแนวทางด�ำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการและการควบคุมภายในทีส่ อดคล้องกับนโยบายของบริษทั อันส่งผลให้เกิดประโยชน์
และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ กรรมการผูแ้ ทนในกลุม่ บริษทั มีการรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ มีการก�ำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามที่บริษัทก�ำหนด นอกจากนี้บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
และพัฒนาระบบท�ำหน้าที่ในการสอบทานการควบคุมภายในและรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท
รับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากลไกการก�ำกับดูแลเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
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การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรน�ำข้อมูลภายในในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงผลประโยชน์ส่วนตน
โดยบริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ดังนี้
1.	ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.	ก�ำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษทั ในวันเดียวกับวันทีส่ ง่ รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์
3.	ด�ำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูล
ภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
	บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำ� นักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปีบญ
ั ชี ปี 2562
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,303,500 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
		

- ไม่มี -

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั มีความตระหนักและเชือ่ มัน่ ว่าหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิม่ มูลค่า
และส่งเสริมให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้มีการศึกษา และเริ่มมีการน� ำหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ หรือ Corporate Governance Code (CG Code) มาเป็นกรอบในการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อ
เป็นการยกระดับมาตรฐานด้านก�ำกับกิจการให้สอดคล้องกับความมุง่ หวังของภาคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุน และสังคม
โดยรวม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีอยู่ เพื่อจัดท�ำเป็นกรอบ
หลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code ฉบับใหม่
ซึ่งครอบคลุมหลักการ 8 หมวด โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติและก�ำหนดดังนี้
1.	คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะใช้แนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วย
ความเข้าใจ
2.	คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานจะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทก�ำหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในกิจการของ
บริษัทใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติประกอบด้วย
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หมวดที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� ทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ ที กั ษะ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย ทีส่ ามารถใช้ความรู้ ความสามารถ
และวิจารณญาณ ในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและภารกิจของบริษัท รวมทั้งมี
หน้าที่ติดตามผลการด�ำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย
และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
นอกเหนือจากผลการด�ำเนินงานแล้ว คณะกรรมการยังให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และจริยธรรม มีการส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณโดยก�ำหนดให้บริษัทยึดมั่นในแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต
และเป็นธรรม จึงได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical Business) เป็นมาตรฐาน
การประพฤติปฏิบัติที่ดี ที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้
มีความชัดเจนเพียงพอที่จะป้องกันการประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดหรือท�ำให้เสื่อมเสียและสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ
ของบริษัทที่ต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับ ตามนโยบายและตามคุณค่าหลักของบริษัท บริษัทเผยแพร่
จรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ในเว็บไซต์ www.matchinggroup.com เพื่อเป็นการสื่อสารแนวปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณแก่พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objective that
Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการมีหน้าทีใ่ นการก�ำหนดหรือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั เช่น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ และประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทโดยค�ำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้
กับบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
ปรัชญาในการประกอบธุรกิจ
เพือ่ การเติบโตทีย่ งั่ ยืนสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียอย่างเหมาะสมและค�ำนึงถึงดุลยภาพด้านสิง่ แวดล้อมและเอือ้
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ก�ำหนดปรัชญาในการประกอบธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังนี้
• เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในฐานะผู้น�ำในตลาดผลิตและบริการการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
•	ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วยทีมงานที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อให้เป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้
- มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่กิจการในระยะยาว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค ทั้งต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และรับผิดชอบ
- ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ
- การก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการได้ก�ำกับดูแลการท�ำแผนงานประจ�ำปีและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักของกิจการโดย
ค�ำนึงถึงศักยภาพ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมของบริษัทในช่วงเวลานั้นๆ ตลอดจนค�ำนึงถึงโอกาสและความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ ดังเห็นได้จากบริษทั มีการลงทุนในอุปกรณ์ทใี่ ช้ถา่ ยท�ำภาพยนตร์ ซึง่ อุปกรณ์เหล่านีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว ซึ่งลูกค้ามักเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่างไรก็ดี บริษัทมีการลงทุนในอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรจนสามารถประดิษฐ์อปุ กรณ์บางชนิดทีเ่ ป็นเทคนิคพิเศษ
เพือ่ บริการลูกค้า ตลอดจนมีการจัดการฝึกอบรมบุคคลากรเพือ่ เพิม่ พูนทักษะความช�ำนาญในการใช้อปุ กรณ์ เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกแก่ลูกค้า
มีการทบทวนแผนงานและกลยุทธ์อย่างสม�่ำเสมอเพื่อที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีการจัดท�ำ
แผนธุรกิจระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทค�ำนึงถึงแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในระยะยาว และยังสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคตได้ตามสมควร
ในการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือเป้าหมายหลักของบริษัทกับพนักงานบริษัทและบุคคลภายนอก บริษัทได้เผยแพร่ วิสัย
ทัศน์ พันธกิจ ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และเป้าหมายของบริษัทไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท
หมวดที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 ท่าน มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร
1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน ในจ�ำนวนนี้มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานกลต.
ก�ำหนด จ�ำนวน 3 ท่าน สอดคล้องกับเกณฑ์ของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้ก�ำหนดให้บริษัท
จดทะเบียนต้องมีจ�ำนวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัท มีภาวะผู้น�ำและ
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย อีกทั้งยังรวมถึงการก�ำกับดูแลควบคุมฝ่ายบริหารให้ด�ำเนิน
การเป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และ
ความมัน่ คงสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยได้จดั ให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสีย่ ง รวมถึงการติดตาม
การด�ำเนินงานในเรือ่ งดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอนอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ ให้คณะกรรมการบริหารท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการก�ำหนดและมีอ�ำนาจอนุมัติการลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ�ำนาจอนุมัติ
การลงทุนที่ไม่เกิน 15 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนให้
บริษัทมีการควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลกิจการที่เพียงพอและเหมาะสม
ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ท�ำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โอกาสที่จะเกิดข้อขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย เนื่องจากมีการคานอ�ำนาจ
ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้น
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รายงานประจ�ำปี 2562

คณะอนุกรรมการ
เพื่ อ ให้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามโปร่ ง ใสมากขึ้ น คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและก�ำกับดูแลบริษัท ดังนี้
•

คณะกรรมการบริหาร

	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อเข้ามาบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
•

คณะกรรมการตรวจสอบ

	คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน
ต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็นอิสระ
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติตามขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฏบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบทานเพื่อทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
•

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

	ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (Nomination and
Remuneration Committee) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน
3 คน มีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ�ำนวนค่า
ตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ให้แก่กรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนรายงานการด�ำเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
•

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลขึ้น ประกอบด้วยกรรมการ 3 คนในจ�ำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 2 คน เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการ และแนวปฎิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับองค์กร เพือ่ ส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
การก�ำกับดูแล และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และค�ำนึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียโดยรวม รวมทั้งพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือ
ทั้งนี้ในปี 2562 กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ดังนี้
- Ethical Leadership Program (ELP) (2562) : IOD
- Corporate Governance for Executive (CGE) (2562) : IOD
- Director Accreditation Program (DAP) (2562) : IOD

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวน 3 ท่าน
จ�ำนวน 2 ท่าน
จ�ำนวน 1 ท่าน
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุกเดือน และมีการประชุมพิเศษตามความจ�ำเป็น โดยมี
การก�ำหนดวันที่และวาระการประชุมที่ชัดเจน และน�ำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า
2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็นอิสระ โดยในปี 2561 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น จ�ำนวน 11 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มีจำ� นวน 10 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 5 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จ�ำนวน 3 ครั้ง และในปี 2562 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น จ�ำนวน 12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ
บริหารจ�ำนวน 13 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จ�ำนวน 9 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน
5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจ�ำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการสรุปได้ดังนี้
			
			
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งสิ้น (ครั้ง)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร
บรรษัทภิบาล ตรวจสอบ สรรหาและก�ำหนด
							
ค่าตอบแทน
2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562

1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง /1 /3
		
		
2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
		
		
3. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
		
		
4. นายกมล รัตนไชย
		
		
		
5. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ /3 /5
		
6. ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง /2 /3
		
7. นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ /3
		
		
8. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง /1
9. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ /3 /4
		
10. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง /4 /5
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ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

11/11 12/12 10/10 13/13

-

-

-

-

2/2

2/2

10/11 12/12

-

-

-

7/9

5/5

5/5

-

-

10/11 11/12

-

-

-

-

5/5

4/5

3/3

2/2

11/11 11/12

-

-

-

9/9

5/5

5/5

3/3

1/2

11/11 12/12 10/10 12/13

-

-

-

-

-

-

8/8 12/12 6/6 11/13

-

-

-

-

-

-

11/11 12/12 10/10 13/13

-

9/9

-

-

-

-

8/8 12/12 11/11 9/9 10/10 10/10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1 10/10

-
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รายชื่อ
ต�ำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งสิ้น (ครั้ง)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร
บรรษัทภิบาล ตรวจสอบ สรรหาและก�ำหนด
							
ค่าตอบแทน
2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562

11. นายสมฤทธิ ศรีทองดี /1
		
12. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ /2
		
13. นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ /3
14. นายมนตรี อยู่สมบูรณ์ /3

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

3/3

-

-

-

-

-

-

-

1/1

-

3/3

-

3/4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/10 10/10		

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ :
ปี 2561

นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 24 เมษายน 2561 และลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
มีผลวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยแต่งตั้ง นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561
เป็นต้นไป และแต่งตั้งนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
		 /2 นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 31 มีนาคม 2561 และลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ มีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยแต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่
25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป และแต่งตั้ง ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง เป็นกรรมการบริหารมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
/3
		 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม
2561 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้ นาย สรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง นายภูมิชาย วัชรพงศ์
นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ และดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
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ปี 2562
		 /4 น ายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายวิโรจน์ บุญศิรริ งุ่ เรือง
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการแทนนายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
เท่ากับวาระที่คงเหลืออยู่ของนายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
		 /5 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายภูมิชาย วัชรพงศ์ ที่เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563

ทัง้ นี้ ได้มกี ารจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัท) และสารสนเทศทางการเงินต่างๆ ที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การจัดท�ำรายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้องและมีความน่าเชือ่ ถือ จึงมีนโยบายให้จดั ท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อข้อมูลทางการเงินการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
ให้มกี ารจัดท�ำรายงานทางการเงินดังกล่าวขึน้ เป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปโดยเลือกนโยบายบัญชีทเี่ หมาะ
สมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งครอบคลุมในเรื่องส�ำคัญตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
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นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรือ่ งนีไ้ ด้แสดงไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี ซึง่ มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณา
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ฝ่ายบริหารของบริษัทก�ำหนดขึ้นในด้านต่างๆ และในการประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้ จะมีการบันทึกรายงานการประชุมกรรมการซึง่ มีรายละเอียดตามควรทีท่ �ำให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื่ อ งที่ พิ จ ารณา ความเห็ น ของกรรมการรายที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ เรื่ อ งที่ เ สนอพร้ อ มเหตุ ผ ล อย่ า งไรก็ ดี
คณะกรรมการบริษัทยังยึดมั่นในการน�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้ใน
การบริหารงานและด�ำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
ที่มีต่อนักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ก�ำ หนดหลักปฏิบัติขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อต้องการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของตัว
พนักงานและผู้บริหารกับผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ก�ำหนดให้น�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการระหว่างกันให้ที่ประชุมพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดนโยบายระเบียบปฏิบัติและ กระบวนการพิจารณา
อนุมตั ไิ ว้อย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยก�ำหนดให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณา
ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกีย่ วโยงกันของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน
รวมถึงไม่มีอ�ำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดส�ำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดหลักราคาและเงื่อนไขเสมือน
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และเปิดเผยรายการดังกล่าว
ในรายงานประจ�ำปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 56-1 และงบการเงินของบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2556 บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาฯได้ก�ำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารประจ�ำปี 2562 จากขนาดธุรกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และผู้บริหาร โดยได้เปรียบเทียบจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท โดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในหมวดการจัดการ)
จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการได้ประกาศบังคับใช้ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical
Business) เพื่อให้เป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ก�ำหนดขึ้นให้กรรมการและพนักงานทุกคนท�ำความเข้าใจและยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติต่อ
บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม มีความเป็นอิสระรับผิดชอบในหน้าที่
การงานและต่อสังคม อีกทัง้ ยังได้มอบหมายให้มผี รู้ บั ผิดชอบท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามผลการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งและปรับปรุงจรรยา
บรรณดังกล่าวให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ นอกจากนี้ ยังได้จดั ให้มกี ารอบรมถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจให้แก่พนักงานและผูบ้ ริหาร
รวมถึงการจัดท�ำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
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รายงานประจ�ำปี 2562

หมวดที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
คณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
จะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/
หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ท�ำงาน ความรู้ความสามารถ เป็นต้น
ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท ก�ำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�ำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2.	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆไม่ได้
3.	บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับจะได้รบั การเลือกตัง้ ให้ให้เป็นกรรมการทีพ่ งึ จะมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวนทีจ่ ะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการบริหารทรัพยากร
บุคคลทีส่ อดคล้องไปในทางเดียวกันกับวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษทั มีการอบรมให้ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
และแรงจูงใจที่เหมาะสม อีกทั้งยังจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานงานมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ
หมวดที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Business)
คณะกรรมการได้สง่ เสริมการสร้างนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ พูนคุณค่าให้แก่กจิ การตามสภาพเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อยู่เสมอ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หลักการและวิธีคิด กระบวนการท�ำงาน มุมมองในการออกแบบรายการ การให้บริการ
คณะกรรมการได้ตดิ ตามให้ฝา่ ยจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ให้บริษทั ประกอบกิจการ
อย่างมีจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดย
จัดท�ำเป็นแนวทางไว้ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
1.1 บริษัทมีนโยบายก�ำหนดผลตอบแทนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม
1.2 บริษัทให้ความส�ำคัญเรื่องสวัสดิภาพ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
1.3 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
	โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และค�ำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม
การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจ
ของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย
(Sales Conduct) ต้องกระท�ำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิด
ของลูกค้า
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3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
	บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม มีการประกวดราคาจาก
ผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและมีการจัดท�ำสัญญา
ที่เหมาะสม และมีการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
	บริษัทมีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระ ไม่ด�ำเนินธุรกิจโดยมิ
ชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ
	บริษทั รักษาไว้ซงึ่ การด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยอยูบ่ นหลักเกณฑ์การตัดสินใจเปรียบเทียบเงือ่ นไข ราคา และคุณภาพ
รวมไปถึงการบริการต่างๆ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใดก็ตาม ห้ามมิให้มกี ารเรียกร้อง
ให้คู่ค้าและคู่สัญญา ให้หรือรับผลประโยชน์ใดในการด�ำเนินธุรกิจ
	บริษทั มุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนารักษาสัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืนกับคูค่ า้ และคูส่ ญ
ั ญาทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจนในเรือ่ งคุณค่าของสินค้า
และบริการทีค่ วรคูก่ บั มูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชือ่ ถือซึง่ กันและกัน บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินให้
คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�ำระเงินที่ตรงกัน
4. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ
	บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐและจะปฎิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับชุมชน สังคมสิง่ แวดล้อมและภาครัฐทีบ่ งั คับใช้อยูห่ รือกรณีทไี่ ม่มกี ฎหมายบังคับใช้ บริษทั จะปฎิบตั ิ
ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ ด้วยความรับผิดชอบโดย
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.

ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆของบริษัท
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎข้อบังคับต่างๆของรัฐ
ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เป็นพลเมืองดี ท�ำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
เคารพต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในการด�ำเนินธุรกิจ

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

	เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการกระท� ำทุจริตและคอรัปชั่น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 บริษัท แม็ทชิ่ง
แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition)
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรจากหลากหลายสาขาที่มีเป้าประสงค์ในการต่อต้าน
การทุจริต ที่ริเริ่มขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
	และเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานธุรกิจที่มีความโปร่งใสและสะอาด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจ
ทีส่ งู ขึน้ ดังนัน้ บริษทั ฯจึงออก นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (Anti-corruption Policy) ซึง่ เป็นนโยบายทีช่ ว่ ยให้กระบวนการ
ควบคุมภายในมีความรัดกุมมากขึ้น ปัองกันการทุจริต ยกตัวอย่างเช่น การสั่งจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ให้กบั เจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือบุคคลทีท่ ำ� ธุรกิจกับบริษทั ฯ ต้องอยูภ่ ายใต้หลักการของการขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) การรับของขวัญ หรือทรัพย์สินจากบุคคลอื่น หากของขวัญมีมูลค่าสูง และมีข้อสงสัยว่า
การรับนั้นไม่เหมาะสม จะต้องส่งคืนกลับไปยังผู้ให้
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รายงานประจ�ำปี 2562

	เรื่ องของความโปร่ง ใสในการปฏิบัติง าน ในการเบิกจ่ายงบประมาณและค่าใช้จ่าย จะต้องเป็นไปตามระเบี ย บ
และอ�ำนาจที่บริษัทก�ำหนดตามล�ำดับขั้นตอน การเลือก supplier จะต้องมีการประกวดราคาโดยฝ่ายจัดซื้อ
	นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistle Blowing) รวมถึงการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกันพนักงานผู้แจ้งเบาะแสภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่กฏหมายก�ำหนด
หมวดที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกส�ำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ที่จะท�ำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้ง
ยังเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยง
อย่ า งเป็ น ระบบขึ้ น และพั ฒ นาระบบดั ง กล่ า วอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ พิ จ ารณา
ในระดับนโยบาย ขณะเดียวกัน ยังได้มีการก�ำหนดประเด็นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไว้ใน Job Description ของ
ทุ ก หน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก คนในองค์ ก รตระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว โดยถื อ เป็ น หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม�่ำเสมอ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั จึงมุง่ เน้นการจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุม
ทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การด�ำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้มีการจัดระบบการควบคุมภายในตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเสนอแนะและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission หรือ COSO ที่ก�ำหนดแนวคิด Internal Control Framework โดยบริษัทก�ำหนดให้
ภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแล
การใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจาก
กัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงิน
เสนอต่อสายงานที่รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การจัดท�ำเอกสารส�ำคัญและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2551 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ
รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า
การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยได้ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตาม
แนวทางที่ก�ำหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดไว้ รวมถึงท�ำการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถท�ำหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนงานประจ�ำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยรายงานผลการตรวจสอบและข้ อ เสนอแนะต่ อฝ่ า ยจั ด การและคณะกรรมการตรวจสอบอย่ างทั น เวลา
และสม�่ำเสมอ
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หมวดที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
คณะกรรมการบริ ษั ท ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การและเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางการเงิ น เช่ น
ผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน ผูต้ รวจสอบภายใน
ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ�ำนวนบุคลากรที่เพียงพอ
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และให้ฝ่ายจัดการรายงาน
ผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ หากมีสัญญาณที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการช�ำระหนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผลโดยทันที
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล เช่น สรุปรายงานทางการเงิน งบการเงิน รายงานประจ�ำ
ปี โครงสร้างผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทาง website ของบริษัท เพื่อที่จะสามารถสื่อสารข้อมูลได้ทั้งภายใน
บริษัท และออกไปถึงบุคคลภายนอกอย่างทัดเทียม ทันเวลา และมีความเข้าใจตรงกัน
หมวดที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
แม้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจ�ำนวนที่ไม่เท่ากันมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันแต่มิได้หมายความว่าจะมีสิทธิพื้นฐานใน
ฐานะผู้ถือหุ้นจะแตกต่างกันบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการและแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการ
ใดผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็นและ
การตั้งค�ำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้
อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับวาระการประชุมและข้อมูล
ประกอบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดท�ำประกาศที่เว็ปไซต์ของ
บริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และ
เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าที่สมควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีรวมถึงการก�ำหนด
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน
บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นปีละครั้งภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ในปี 2562
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2562 เมื่ อ วั น ที่ 26 เมษายน 2562 โดยการประชุ ม ได้ จั ด ขึ้ น
ณ ห้องราชด�ำเนินฮอลล์ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร
บริษัทได้เปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็ปไซต์ของบริษัทภายในวันที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุม และบริษัท
จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมตามวาระต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมโดยมีประธานกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทจะอ�ำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกรายทั้งในด้านเอกสารสิทธิต่างๆ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นนายทะเบียนของบริษัท
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รายงานประจ�ำปี 2562

ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ บริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม
เป็นวาระ โดยระบุเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง
ดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และท�ำการศึกษาก่อนล่วงหน้าและใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ
ระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องก�ำหนดและโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน
3 วัน และก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าประชุม บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โดยสามารถเลือกที่จะมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมและออกเสียงแทน ซึ่งสามารถเลือกที่จะออกเสียง
ทัง้ หมดแทนเสมือนว่าเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือออกเสียงทัง้ หมดหรือบางส่วน
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
การด�ำเนินการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีก�ำหนด มีดังนี้
1)	การพิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม แสดงถึ ง ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ใน
รอบปีที่ผ่านมา
2) การพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3) การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไร และการจ่ายเงินปันผล
4) การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
5) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และก�ำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
6) การปรึกษาหารือกิจการอื่นๆ ตามที่ประธานที่ประชุมเห็นสมควร
ในส่วนของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1)	ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2) ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียง ลงคะแนน
• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
• การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
•	การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมาย
ให้บคุ คลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
• การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
• การลดทุนหรือเพิ่มทุนของบริษัท
• การออกหุ้นกู้
• การควบบริษัท
• การเลิกบริษัท
ทัง้ นี้ หากบริษทั มีความจ�ำเป็นต้องเสนอวาระพิเศษนอกเหนือจากเรือ่ งตามวาระการประชุมข้างต้น เป็นกรณีเร่งด่วนซึง่ กระทบ
หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎระเบียบของทางการที่ต้องเสนอขออนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินงานตามหลักกฎหมายที่ก�ำหนด ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical
Business) และให้ความส�ำคัญต่อการปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับการให้ความส�ำคัญ
ในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีความเกี่ยวโยงกับความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยบริษัทมีนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ
(CSR – in – Process) ดังนี้
1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
	บริษัทให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย
และกฎระเบียบของบริษัท หลีกเลี่ยงการด�ำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แนวปฏิบัติ
•	การจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ หรือผู้รับเหมา โดยค�ำนึงถึงความเท่าเทียมกันและ
ความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
•

มีนโยบายไม่สนับสนุนการด�ำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยก�ำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจและเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ในการต่อต้านการกระท�ำทุจริตและคอรัปชั่น บริษัทได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition)
แนวปฎิบัติ
•	จัดท�ำจรรยาบรรณที่เป็นลายลักษณ์อักษร และออกนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)
ซึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยให้กระบวนการควบคุมภายในมีความรัดกุม และป้องกันการทุจริตมากขึ้น และจัดให้มี
การสื่อสารแนวทางปฎิบัติเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ เช่น บนเว็ปไซต์ของบริษัท
•	กระบวนการในการประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตภายในบริษทั และประเมินผลการปฎิบตั ติ ามนโยบาย
ผ่านทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO
•	หน่วยงานตรวจสอบภายในด�ำเนินการตรวจสอบการปฎิบัติตามระเบียบขั้นตอนของระบบงาน ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง การปฎิบัติตามจรรยาบรรณที่ก�ำหนด
•	จัดให้มกี ารแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistle Bolwing) รวมถึงการก�ำหนดแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันพนักงาน /
ผู้แจ้งเบาะแส ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส
ผ่านทางจดหมาย ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-669-4200-9 หรือผ่านทาง E-mail info@matchingstudio.com
ทั้งนี้ บริษัทเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านบนเว็ปไซต์ของบริษัท
	(รายละเอียดดูได้ที่หัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดขอบ)
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
	บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความเสมอภาค เสรี ภ าพของบุ ค คล
ความเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ไม่สนับสนุนการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ
แนวปฏิบัติ
•	สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
เป็นต้น
• บริษัทและบริษัทย่อยเปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคคลทั่วไปรวมถึงการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ในการเพิ่มศักยภาพ
การด�ำเนินงานของบริษัทให้เติบโตบรรลุเป้าหมาย จึงให้ความส�ำคัญต่อการดูแลพนักงานและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ดังเช่น การก�ำหนดนโยบายต่างๆ อาทิ
•
		
		
		
		
		

		
•

นโยบายการจ้างแรงงานและแนวการปฎิบัติ
•	บริษัทไม่กระท�ำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกเก็บเงิน หรือเอกสาร
ประจ�ำตัวใดๆ ของพนักงาน เว้นแต่ที่กฎหมายก�ำหนดยกเว้นไว้
•	บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนเป็นเงินตราไทยโดยมีอัตราไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้ และจะไม่หัก
ค่าจ้างพนักงานไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ที่กฎหมายยกเว้นไว้
•	บริษัทก�ำหนดชั่วโมงการท�ำงานปกติไม่เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด และดูแลชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลาของ
พนักงานเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
•	บริษัทจะจัดให้พนักงานหญิงที่มีครรภ์ท�ำงานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อการมีครรภ์ ทั้งจะไม่เลิกจ้าง
ลดต�ำแหน่งหรือลดสิทธิประโยชน์เพราะมีครรภ์
•	การส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ ทั้งการฝึกอบรม
ภายนอก (Public Training) และการจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ในทุกระดับชั้น ตลอดจน
การไปดูงานหรือชมกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ตลอดจนการได้เรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อน�ำมาพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น
•	การดู แ ลสวั ส ดิ ก ารความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ท� ำ งาน ตลอดจนการรักษาพยาบาลตาม
ความจ�ำเป็นและสมควร
นโยบายการดูแลบุคลากรและแนวการปฎิบัติ

		

•	พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จของบริษัท บริษัทได้เสริมสร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรม และบรรยากาศการท�ำงานที่ดี ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพ
ในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ตลอดจนการสร้างความผูกพันของพนักงานในกลุ่มบริษัท

		

•	การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย หรือการให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานจะพิจารณา
บนพื้นฐานความเป็นธรรม ข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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•	ส�ำหรับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องดูแลสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการ
ในด้านต่างๆ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม อาทิ การเข้าร่วมและได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานทีป่ ระกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน การตรวจสอบ
ระบบสัญญาณเตือนภัยประจ�ำปี การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มค่ารักษา
พยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอก และสวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	บริษัทมุ่งพัฒนาสินค้า/บริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่กับสังคม และผลิตสินค้า/บริการที่ปลอดภัย
มีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
•	สร้างสรรค์รูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ความบันเทิงและหวังผลก�ำไรเพียงอย่างเดียว แต่สอดแทรก
เนื้อหาสาระ การให้ความช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต
•	การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นธรรม เช่น การผลิตชิ้นงาน หรือ
การให้บริการ ตรงตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขการว่าจ้าง โดยค�ำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
• จัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย ไม่เปิดเผยข้อมูลนอกจากจะได้รับการอนุญาตจากลูกค้า
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฎิบัติ
•	ในกระบวนการทางธุรกิจ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีและขั้นตอนในการผลิตหรือให้บริการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
•	บริษัทใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี “โครงการส�ำนักงานสีเขียว” ขึ้นเพื่อประหยัด
พลังงาน
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มกี ารสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องของบริษัท และการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทที่ได้น� ำกรอบแนวทาง
ของการประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้จัดท�ำ
ตามแนวความคิดของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission : COSO
ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร
(Control Environment) 2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) 3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ 5) ระบบการติดตาม (Monitoring
Activities) โดยคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจและเพียงพอตาม
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้เกิดความเสียหายหรือน�ำไปหาประโยชน์โดยมิชอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ครั้งที่ 5/2555 ได้แต่งตั้ง นายชินวัฒน์ มาศรังสรรค์
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะ 7 ปี เคย
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านตรวจสอบภายในได้แก่ การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในหลักสูตร
1 รุ่นที่ 43 และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 รุ่นที่ 38 ของสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ และในปี 2560
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Risk Management Program for Control Program ซึ่งจัดโดยสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้อง
ผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความสัมพันธ์กับบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท
(ผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 ของบริษัทบีบีทีวี
โปรดัคชันส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท)
- กรรมการของบริษัท คือ
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์
ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบีบีทีวี

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด
(“บีบีทีวี”)
ลักษณะธุรกิจ
บริหารสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

-

-

เช่าเวลาออกอากาศ
บริษัทเช่าเวลาออกอากาศจากบีบีทีวี
เพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการทาง
ช่อง 7 เช่น รายการปลดหนี้ รายการ
คบเด็กสร้างบ้าน รายการอิ่มหมีพีมัน
และรายการครัวคนสวย
- ต้นทุนการให้บริการ
15.42 15.02 11.51 12.05

-

3.32

-

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและอัตราค่าบริการและ
เงือ่ นไขการช�ำระราคาเป็นอัตราทีบ่ ริษทั ยอมรับได้ รายการดังกล่าว
จึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัทเช่าเวลาเพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการทางช่อง 7 ซึ่งเป็น
รายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดยการคิดค่าบริการดังกล่าว
ขึน้ อยูก่ บั ช่วงเวลาออกอากาศและการตกลงกัน โดยการด�ำเนินการ
ดังกล่าว เป็นการด�ำเนินการตามปกติการค้าทั่วไป

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า วเป็ น ปกติ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยอั ต ราค่ า
ธรรมเนียมการให้บริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรเช่นเดียวกับที่คิด
กับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติ
ธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษทั แม็ทชิง่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด ให้บริการจัดแสดงงานแก่
บีบีทีวี ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าธรรมเนียมการให้
บริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี
ปี
ปี
ปี ไตรมาส 4
2559 2560 2561 2562 ปี 2562				

จัดแสดงงาน
บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (ME)
(บริษัทย่อย) ให้บริการจัดแสดงงาน
แก่บีบีทีวี เช่น งาน LPGA Charity
Night 2015, Young Model 2015,
7 สีสังสรรค์คนกันเอง 2015,
Mega Bangna Absolute Denim
เป็นต้น
1.85
- รายได้จากการให้บริการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/		
ลักษณะความสัมพันธ์		

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2559- 2562

รายการระหว่างกัน
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ค่าพัฒนาโปรแกรม
บริษัท คนท�ำหนังสือ จ�ำกัด (BM)
(บริษัทย่อย) ให้ BBTVNM
จัดท�ำพัฒนาและบ�ำรุงรักษาเวปไซด์
ของ BM ซึ่งมี 3 Website ได้แก่
Cheese Plaza,Cheese Mag และ
Looker Mag
- ระบบคอมพิวเตอร์ (Website)
- เงินมัดจ�ำ (ค่าท�ำ Website เพิ่ม)
- ค่าใช้จ่ายอื่น
0.14

-

-

-

-

ค่าท�ำ Website และค่าบ�ำรุงรักษา
Website
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSP)
(บริษัทย่อย) ให้ BBTVNM
ท�ำ website ของ TSP
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
0.31

-

-

-

-

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การพัฒนาและบ� ำรุงรักษาเวปไซด์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งใน
การสื่ อ สารกั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย โดยอั ต ราค่ า บริ ก ารและ
เงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมี
ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

BBTVNM พัฒนาและบ�ำรุงรักษาเวปไซด์ โดยอัตราค่าบริการและ
เงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การพัฒนาและบ� ำรุงรักษาเวปไซด์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งใน
การสือ่ สารกับกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย โดยอัตราค่าบริการและเงือ่ นไข
การช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความ
จ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

BBTVNM พัฒนาและบ�ำรุงรักษาเวปไซด์ โดยอัตราค่าบริการและ
เงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การพัฒนาและบ� ำรุงรักษาเวปไซด์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งใน
การสื่ อ สารกั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย โดยอั ต ราค่ า บริ ก ารและ
เงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมี
ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

BBTVNM พัฒนาและบ�ำรุงรักษาเวปไซด์โดยอัตราค่าบริการและ
เงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมี
ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี
ปี
ปี
ปี ไตรมาส 4
2559 2560 2561 2562 ปี 2562				

-	บีบีทีวี ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัทเป็น ค่าท�ำ Website
ผู้ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดของ BBTVNM
บริษัทให้ BBTVNM พัฒนาและปรับ
ปรุงเวปไซด์
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
0.09 0.10 0.11 0.11 0.027
- เจ้าหนี้การค้า
0.90 0.03 0.009 0.009 0.009

ความสัมพันธ์กับบริษัท
- กรรมการของบริษัท คือ
นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ และ
นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน BBTVNM

บริษทั บีบที วี ี นิว มีเดีย จ�ำกัด (“BBTVNM”)
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทางอินเตอร์เน็ต

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/		
ลักษณะความสัมพันธ์		
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ความสัมพันธ์กับบริษัท
กรรมการของบริษัทคือ
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
นายภูมิชาย วัชรพงศ์
ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด

บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ ป ระเภทรายการข่ า ว
รายการบันเทิง รายการสาระบันเทิงและละคร
ออกอากาศทางสถานี โ ทรทั ศ น์ สี ก องทั พ บก
ช่อง 7

เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำภาพยนตร์และ
ภาพยนตร์โฆษณา
บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด (GH)
(บริษัทย่อย) ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ
รายการ เช่น รายการธรรมะ
รายการคมธรรมประจ�ำวันกับ
ท่าน ว.วชิรเมธี รายการสกู๊ป
รายการ The Cover
- รายได้จากการให้เช่าและบริการ
- ลูกหนี้การค้า

ร่วมผลิตรายการ
กับบริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ค่าที่ปรึกษา)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/		
ลักษณะความสัมพันธ์		

-

-

-

-

0.03 0.06 0.15
- 0.03

0.15
0.15

0.09
0.03

-

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่าบริการคิด
จากต้นทุนบวกก�ำไรและเงือ่ นไขการช�ำระราคาเป็นอัตราทีป่ กติของ
ธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท มีเดียสตูดิโอ จ�ำกัด ได้มาใช้บริการบริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด
ในการถ่ายท�ำรายการ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่า
บริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรและเงือ่ นไขการช�ำระราคาเป็นอัตรา
ที่เป็นปกติธุรกิจ

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การร่วมผลิตรายการดังกล่าวเป็นปกติธรุ กิจของบริษทั โดยอัตราค่า
บริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรและเงือ่ นไขการช�ำระราคาเป็นอัตรา
ทีเ่ ป็นปกติธรุ กิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

เป็นค่าที่ปรึกษาระหว่างบริษัทกับบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด
ซึง่ เป็นธุรกิจปกติของบริษทั โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวก
ก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี
ปี
ปี
ปี ไตรมาส 4
2559 2560 2561 2562 ปี 2562				
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บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด (ต่อ)

-

-

-

-

0.64

-

-

-

-

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การร่วมผลิตรายการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัท โดยอัตรา
ค่ า บริ ก ารคิ ด จากต้ น ทุ น บวกก� ำ ไรและเงื่ อ นไขการช� ำ ระราคา
เป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและ
สมเหตุสมผล

บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด ได้จ้างบริษัท คนท�ำหนังสือ จ�ำกัด
ท�ำหนังสือบันเทิง 7 สี ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตรา
ค่ า บริ ก ารคิ ด จากต้ น ทุ น บวกก� ำ ไรและเงื่ อ นไขการช� ำ ระราคา
เป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่าบริการคิด
จากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่ปกติ
ของธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด ได้มาใช้บริการบริษัทเดอะ สตูดิโอ
พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในการถ่ายท�ำรายการ ซึ่งเป็นธุรกิจ
ปกติ ข องบริ ษั ท โดยอั ต ราค่ า บริ ก ารคิ ด จากต้ น ทุ น บวกก� ำ ไร
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี
ปี
ปี
ปี ไตรมาส 4
2559 2560 2561 2562 ปี 2562				

ท�ำหนังสือบันเทิง 7 สี
บริษัท คนท�ำหนังสือ จ�ำกัด (BM)
(บริษัทย่อย) ท�ำหนังสือบันเทิง 7 สี
ให้กับบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด
-	รายได้จากการขายและบริหารสื่อ 0.73
โฆษณา

ให้บริการพื้นที่ถ่ายท�ำรายการ
โทรทัศน์
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSP)
(บริษัทย่อย) ให้บริการพื้นที่ใน
การถ่ายท�ำรายการ
- รายได้จากการให้เช่าและบริการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/		
ลักษณะความสัมพันธ์		
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ความสัมพันธ์กับบริษัท
กรรมการของบริษัท คือ
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน HRP
นายภูมิชาย วัชรพงศ์
ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาใน HRP

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร
แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (“HRP”)
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจให้ค�ำปรึกษาและให้บริการด้าน
ทรัพยากรบุคคล

ค่าบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด (GH)
รับบริการจาก HRP ในการจัดหา
พนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่
บริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- เจ้าหนี้การค้า

ค่าบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
บริษัทรับบริการจาก HRP ในการ
จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ให้แก่บริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(ค่าบริการรักษาความปลอดภัย)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/		
ลักษณะความสัมพันธ์		

-

-

-

0.26
0.02

1.57 1.33 1.33 1.32
0.11 0.11 0.11 0.11

0.06
0.02

0.33
0.11

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ว่า จ้า งพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยการจัด หาจาก
บริษัทที่มีความช�ำนาญแทนการจัดจ้างเอง ซึ่งง่ายต่อการจัดการ
ภายในของบริษัทโดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคา
เป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

HRP ให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่บริษทั โดย
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราตลาดที่เป็น
ปกติของธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ว่า จ้า งพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยการจัด หาจาก
บริษัทที่มีความช�ำนาญแทนการจัดจ้างเอง ซึ่งง่ายต่อการจัดการ
ภายในของบริษัทโดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคา
เป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

HRP ให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่บริษทั โดย
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราตลาดที่เป็น
ปกติของธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี
ปี
ปี
ปี ไตรมาส 4
2559 2560 2561 2562 ปี 2562				
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บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร
แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (“HRP”) (ต่อ)

ค่าพนักงานรักษาความสะอาด
บริษัท ไทม์แลปส์ จ�ำกัด (TL)
(บริษัทย่อย) รับบริการจาก HRP
ในการจัดหาพนักงานรักษาความ
สะอาดให้แก่บริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(ค่าบริการรักษาความสะอาด)

ค่าบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSP)
(บริษัทย่อย) รับบริการจาก HRP
ในการจัดหาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่บริษัท
- ต้นทุนในการให้บริการ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(ค่าบริการรักษาความปลอดภัย)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/		
ลักษณะความสัมพันธ์		

0.41
0.02

-

-

-

- 0.09 - 0.06
0.53 1.48 2.57 2.94
0.04 0.17 0.22 0.24

-

0.73
0.24

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท ว่ า จ้ า งพนั ก งานรั ก ษาความสะอาดโดยการจั ด หาจาก
บริษัทที่มีความช�ำนาญแทนการจัดจ้างเอง ซึ่งง่ายต่อการจัดการ
ภายในของบริษัทโดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคา
เป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

HRP ให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความสะอาดให้แก่ TL โดย
อั ต ราค่ า บริ ก ารและเงื่ อ นไขการช� ำ ระราคาเป็ น อั ต ราตลาด
ที่เป็นปกติของธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุ
สมผล

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ว่า จ้า งพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยการจัด หาจาก
บริษัทที่มีความช�ำนาญแทนการจัดจ้างเอง ซึ่งง่ายต่อการจัดการ
ภายในของบริษัทโดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคา
เป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

HRP ให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่ TSP
โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราตลาด
ที่ เ ป็ น ปกติ ข องธุ ร กิ จ รายการดั ง กล่ า วจึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น และ
สมเหตุสมผล

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี
ปี
ปี
ปี ไตรมาส 4
2559 2560 2561 2562 ปี 2562				
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กรรมการของบริษัท คือ
ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัท มีเดีย ซีน จ�ำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัท
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด ถือหุ้นบริษัท
มีเดีย ซีน จ�ำกัด 100 %

-

-

ให้บริการพืน้ ทีส่ ตูดโิ อในการถ่ายท�ำ
บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย) (TSP) (บริษัทย่อย)
ให้บริการพื้นที่ในการถ่ายท�ำละคร
- รายได้จาการให้เช่าและบริการ

-

-

-

0.06 0.20

-

1.30 1.63 1.63
0.12 0.06 0.03

0.003

-

0.25
0.03

-

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่าบริการคิด
จากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขในการช�ำระราคาเป็นอัตราที่เป็น
ปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท มีเดีย ซีน จ�ำกัด ได้มาใช้บริการ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ในการถ่ายท�ำละคร

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่าบริการคิด
จากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขในการช�ำระราคาเป็นอัตราที่เป็น
ปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท มีเดีย ซีน จ�ำกัด ได้มาใช้บริการบริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด ใน
การถ่ายท�ำละคร

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่าบริการคิด
จากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่ปกติ
ธุรกิจ รายการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท มีเดีย ซีน จ�ำกัด ได้มาใช้บริการของบริษัท ในการจัดหา
Prop ประกอบฉาก

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี
ปี
ปี
ปี ไตรมาส 4
2559 2560 2561 2562 ปี 2562				

เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำภาพยนตร์และ
ภาพยนตร์โฆษณา
บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด (GH)
(บริษัทย่อย) ให้เช่าอุปกรณ์
ถ่ายท�ำละคร เช่น ละครหัวใจ
ลูกผู้ชาย ละครเศรษฐีตีนเปล่า
ละครสกาวเดือน ละครนางทิพย์
ละครไฮโซสะออน
- รายได้จาการให้เช่าและบริการ
- ลูกหนี้การค้า

บริษัท มีเดีย ซีน จ�ำกัด
รายได้จากการประกอบฉาก
ลักษณะธุรกิจ
MATCH
ผลิตรายการโทรทัศน์และจ�ำหน่ายเวลาโฆษณา -	รายได้ค่าเช่าประกอบฉาก Prop

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/		
ลักษณะความสัมพันธ์		
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ค่าบริการพื้นที่ส�ำนักงาน
บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส
จ�ำกัด (TSPP) (บริษัทย่อย)
ใช้บริการพื้นที่ส�ำหรับเป็นส�ำนักงาน
ของบริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด
จ้างผลิตภาพยนตร์
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท ทรานฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์ไทย จ้างบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
จ�ำกัด (MSP) (บริษัทย่อย)
ความสัมพันธ์กับบริษัท
ท�ำภาพยนตร์
กรรมการของบริษัท คือ
- รายได้จากการรับจ้างผลิต
นายภูมิชาย วัชรพงศ์
ภาพยนตร์โฆษณา
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัท
กรรมการของบริษัท คือ
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
นายภูมิชาย วัชรพงศ์
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัท แกรนด์ หลานหลวง จ�ำกัด

บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ�ำกัด
ค่าบริการห้องประชุม อาหารและ
ลักษณะธุรกิจ
เครื่องดื่ม
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม รีสอร์ท และ MATCH
ห้องชุด
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/		
ลักษณะความสัมพันธ์		

0.08

-

-

-

-

-

-

0.61

0.19 0.11 0.09 0.09

-

0.12

-

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เป็นรายการที่สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยอัตราค่า
เช่าและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการ
ช�ำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด ได้จ้างบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ
พลัส จ�ำกัด ท�ำภาพยนตร์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตรา
ค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็น
อัตราที่เป็นปกติธุรกิจ

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน และเป็นรายการปกติธุรกิจ
ของบริษัท โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไข
การช�ำระราคาเป็นอัตราทีเ่ ป็นปกติธรุ กิจ รายการดังกล่าวจึงมีความ
จ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่นส เซอร์วิส จ�ำกัด ใช้บริการพื้นที่ส�ำหรับ
เป็นส�ำนักงานของบริษัท

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน และเป็นรายการปกติธุรกิจ
ของบริษัท โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไข
การช�ำระราคาเป็นอัตราทีเ่ ป็นปกติธรุ กิจ รายการดังกล่าวจึงมีความ
จ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัทใช้บริการห้องประชุม ขนมของว่าง และเครื่องดื่มในการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี
ปี
ปี
ปี ไตรมาส 4
2559 2560 2561 2562 ปี 2562				
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รายงานประจ�ำปี 2562

นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ
ความสัมพันธ์กับบริษัท
-	เป็นพี่สาวของนายมนตรี อยู่สมบูรณ์
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัท
0.72 0.70 0.43 0.48

0.10

0.18

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เป็นรายการทีส่ นับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยอัตราค่าเช่า
และเงือ่ นไขการช�ำระราคาเป็นอัตราทีบ่ ริษทั ท�ำกับบุคคลภายนอก
ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด เช่าที่ดินจากนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ
เพื่อใช้เป็นที่จอดรถและที่เก็บอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์
โดยอัตราค่าเช่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่
ใกล้เคียง เงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เป็นรายการทีส่ นับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยอัตราค่าเช่า
และเงือ่ นไขการช�ำระราคาเป็นอัตราทีบ่ ริษทั ท�ำกับบุคคลภายนอก
ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด เช่าอาคารจากนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ
เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการเป็นส�ำนักงาน โดยอัตราค่าเช่า
เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่ใกล้เคียงเงื่อนไข
การช�ำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี
ปี
ปี
ปี ไตรมาส 4
2559 2560 2561 2562 ปี 2562				

เช่าที่ดิน
บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด (GH)
(บริษัทย่อย) เช่าที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ 39485 และ 39488
เพื่อใช้เป็นที่จอดรถและ
ที่เก็บอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์ส�ำหรับพื้นที่เช่ารวม
405 ตารางวา โดยมีระยะเวลาเช่า
1 ปี
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
0.40 0.38 0.23 0.42
(ค่าเช่าที่ดิน)

เช่าอาคาร
บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด (GH)
(บริษัทย่อย) เช่าอาคารทาวน์เฮ้าส์
3 ชั้น เลขที่ 173/13-14
ซอยพหลโยธิน 44 เพื่อใช้เป็น
สถานที่ประกอบธุรกิจ
โดยมีระยะเวลาเช่าคราวละ 1 ปี
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(ค่าเช่าอาคาร)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/		
ลักษณะความสัมพันธ์		

1.

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส�ำหรับปี 2559 ถึงปี 2562 เห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
2.

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติให้เข้าท�ำรายการระหว่างกัน

	การเข้าท�ำรายการระหว่างกันขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
โดยที่ค่าตอบแทนระหว่างกันต้องเป็นไปตามราคาตลาดที่ยุติธรรมหรือเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไปที่พึง
กระท�ำ และเป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนก�ำหนด ในกรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์มสี ว่ นได้สว่ นเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต เมือ่ ฝ่ายบริหารเห็นความจ�ำเป็น
จะต้องท�ำรายการ และอยู่นอกเหนืออ�ำนาจของฝ่ายบริหารที่จะท�ำรายการ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจ
สอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าวนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี หรือการน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การท�ำรายการตามความเหมาะสมต่อไป
	นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ในการท�ำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยให้ฝ่ายจัดการ
สามารถอนุมัติเข้าท�ำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มี
ความเกีย่ วข้องได้ (ไม่วา่ รายการดังกล่าวเป็นรายการทีด่ ำ� เนินการอยูใ่ นปัจจุบนั และจะต้องด�ำเนินต่อไปรวมทัง้ รายการ
ที่จะมีขึ้นในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในกรณี
ที่รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน อ�ำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยฝ่ายบริหารจะต้องจัดท�ำรายงานสรุปการท�ำรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกปีเป็นอย่างน้อย
	ทัง้ นี้ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั เข้าท�ำรายการระหว่างกันแล้ว บริษทั ได้ดำ� เนินการเปิดเผยข้อสนเทศในการท�ำรายการระหว่าง
กันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
นั้นด้วย พร้อมกันนี้บริษัทยังได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท
3.

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

	บริษัทมีนโยบายท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติ และรายการเช่าสถานที่
ประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งจะมี
การก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินทางการค้าปกติทั่วไป และสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ราคาที่เกิดขึ้นกับภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการด้วย
โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่ส�ำคัญ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (กลุ่มบริษัทฯ) ได้ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการของ
กลุ่มบริษัทฯ ด้วยตระหนักว่า การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กั บ กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ และผู ้ ถื อ หุ ้ น ในระยะยาว ทั้ ง นี้ เพื่ อ ยกระดั บ แนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตลอดจนวาง
รากฐานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่แข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
25 กันยายน 2562 จึงได้มมี ติอนุมตั แิ ต่งตัง้ “คณะกรรมการบรรษัทภิบาล” ขึน้ ประกอบด้วย กรรมการบริษทั จ� ำนวน 3 ท่าน
โดยกรรมการบรรษัทภิบาลส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณา ก�ำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)
เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ตลอดจนก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย คู ่ มื อ และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าว
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 9 ครัง้ และได้ให้ขอ้ คิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ฝ่ายจัดการ
ในการน�ำไปปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การก�ำกับดูแลกิจการ โดยสาระส�ำคัญ ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นปี 2562 สรุปได้ ดังนี้
1)	จัดท�ำ “กฎบัตร” ว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อระบุถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ระเบียบการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตลอดจนหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งต่อไป
2)	จัดท�ำและจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อาทิ จากพนักงาน
ผู้บริหาร เป็นต้น โดยทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเห็นว่า
พฤติกรรมที่ส่งผลเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อภาพพจน์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนา อันเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
3)	ส่งเสริมให้การด�ำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
กลุ่มบริษัทฯ สอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
4)	ก�ำกับดูแลให้ กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ และมีนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง ทั้ง นี้
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ
และเป็นอิสระในการให้ความเห็นเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของกลุม่ บริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ อย่างเหมาะสม

(นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัท ประจ�ำปี 2560-2562
ฐานะการเงิน

		
		

31 ธ.ค.2560
ล้านบาท
ร้อยละ

งบตรวจสอบ

31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

31ธ.ค.2562
ล้านบาท
ร้อยละ

สินทรัพย์						
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
22.75
1.26%
21.20
1.22%
67.01
3.82%
- เงินลงทุนระยะสั้น
0.05
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
116.63
6.44%
131.44
7.57%
103.96
5.93%
- สินค้าคงเหลือ
10.83
0.60%
12.59
0.72%
13.85
0.79%
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
22.22
1.23%
8.05
0.46%
1.75
0.10%
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย-สุทธิ
22.63
1.25%
19.55
1.13%
22.80
1.30%
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
0.79
0.04%
0.52
0.03%
0.78
0.04%
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
6.78
0.39%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
195.90 10.82%
193.35 11.13%
216.93 12.37%
- เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-สุทธิ
4.87
0.27%
1.89
0.11%
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
10.25
0.57%
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
1,282,14 70.84% 1,251.45 72.03% 1,249.97 71.27%
- สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า-สุทธิ
307.42 16.99%
281.63 16.21%
270.91 15.45%
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
4.00
0.22%
3.65
0.21%
3.08
0.18%
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ
3.53
0.20%
3.83
0.22%
11.77
0.67%
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
1.70
0.09%
1.61
0.09%
1.11
0.06%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,613.91 89.18% 1,544.06 88.87% 1,536.84 87.63%
รวมสินทรัพย์
1,809.81 100.00% 1,737.41 100.00% 1,753.77 100.00%

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ฐานะการเงิน

		
		

31 ธ.ค.2560
ล้านบาท
ร้อยละ

งบตรวจสอบ

31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

31ธ.ค.2562
ล้านบาท
ร้อยละ

หนี้สิน						
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
1.96
0.11%
40.00
2.28%
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
35.98
1.99%
40.15
2.31%
41.09
2.34%
28.79
1.59%
23.45
1.35%
14.56
0.83%
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ครบก�ำหนดใน 1 ปี สุทธิ
4.23
0.23%
3.83
0.22%
3.26
0.19%
- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบก�ำหนดใน 1 ปี สุทธิ
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
11.90
0.66%
13.76
0.79%
12.57
0.72%
- หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
1.57
0.09%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
82.86
4.58%
81.19
4.67%
113.05
6.45%
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิ
101.14
5.59%
77.69
4.47%
98.05
5.59%
- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ
6.71
0.37%
2.87
0.17%
1.18
0.07%
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ
0.69
0.04%
2.54
0.15%
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
32.68
1.81%
26.46
1.52%
35.28
2.01%
- ก�ำไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน-สุทธิ
0.44
0.02%
0.15
0.01%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
141.66
7.83%
109.71
6.31%
134.51
7.67%
รวมหนี้สิน
224.52 12.41%
190.90 10.99%
247.56 14.12%
ส่วนของเจ้าของ
- ทุนจดทะเบียน
781.63		 781.63		
781.63
- ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
781.63 43.19%
781.63 44.99%
781.63 44.57%
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
906.21 50.07%
906.21 52.16%
906.21 51.67%
- ขาดทุนสะสม :-						
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
10.66
0.59%
10.66
0.61%
10.66
0.61%
ยังไม่จัดสรร
(113.28)
-6.26% (152.02)
-8.75% (191.99) -10.95%
- รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
1,585.22 87.59% 1,546.48 89.01% 1,506.51 85.90%
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
0.07
0.00%
0.03
0.00%
(0.30)
-0.02%
- รวมส่วนของเจ้าของ
1,585.29 87.59% 1,546.51 89.01% 1,506.21 85.88%
- รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
1,809.81 100.00% 1,737.41 100.00% 1,753.77 100.00%
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		
		

งบตรวจสอบ

31 ธ.ค. 2560 (ปรับปรุง) 31 ธ.ค. 2561 (ปรับปรุง)
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ

31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการ
421.62 98.98%
462.34 98.91%
474.07 98.92%
รายได้จากการขาย
4.36
1.02%
5.10
1.09%
5.17
1.08%
รวมรายได้
425.98 100.00%
467.44 100.00%
479.24 100.00%
ต้นทุนการให้บริการ
(328.85) -77.20% (338.79) -72.48% (335.87) -70.08%
ต้นทุนขาย
(2.44)
-0.57%
(2.52)
-0.54%
(2.19)
-0.46%
รวมต้นทุน
(331.29) -77.77% (341.31) -73.02% (338.06) -70.54%
ก�ำไรขั้นต้น
94.69 22.23%
126.13 26.98%
141.18 29.46%
รายได้อื่น
7.80
1.83%
22.55
4.82%
0.82
0.17%
ก�ำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
102.49 24.06%
148.68 31.81%
142.00 29.63%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
(165.95) -38.96% (171.45) -36.68% (169.36) -35.34%
ค่าใช้จ่ายอื่น
(2.53)
-0.53%
ต้นทุนทางการเงิน
(12.87)
-3.02%
(7.42)
-1.59%
(6.97)
-1.45%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
(0.33)
-0.08%
(2.99)
-0.64%
(0.82)
-0.17%
รวมค่าใช้จ่าย
(179.15) -42.06% (181.86) -38.91% (179.68) -37.49%
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(76.66) -18.00% (33.18) -7.10%
(37.68) -7.86%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
(2.02)
-0.47%
(4.13)
-0.88%
7.98
1.67%
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
(78.68) -18.47% (37.31) -7.98%
(29.70) -6.20%
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
1.60
0.38%
(1.47)
-0.31%
(9.02)
-1.88%
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปี
(77.08) -18.09% (38.78) -8.30%
(38.72) -8.08%
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :-						
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่
ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน 						
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
0.61
0.14%
(1.79)
-0.37%
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการ
		 ใหม่ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
(0.12)
-0.03%
0.22
0.05%
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี-สุทธิจากภาษี
(76.59) -17.98% (38.78) -8.30%
(40.29) -8.41%
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) 						
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
(77.13) -18.11%
(38.74)
-8.29%
(38.39)
-8.01%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
0.05
0.01%
(0.04)
-0.01%
(0.33)
-0.07%
(77.08) -18.09% (33.78) -8.30%
(38.72) -8.08%
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่						
- จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
(78.29) -18.38%
(37.28)
-7.98%
(30.85)
-6.44%
- จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
1.61
0.38%
(1.47)
-0.31%
(9.11)
-1.90%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
0.09
0.02%
(0.03)
-0.01%
(0.33)
-0.07%
			
(76.59) -17.98% (38.78) -8.30%
(40.29) -8.41%
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
(0.11)		
(0.05)		
(0.05)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด

		
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2560
(12.11)
(237.29)
114.67
(134.73)
157.48
22.75

หน่วย

งบตรวจสอบ
ปี 2561
48.55
(15.11)
(34.99)
(1.55)
22.75
21.20

ปี 2562
95.35
(94.95)
47.48
47.88
21.20
69.08

งบตรวจสอบ

		
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
		
(ปรับปรุง)
(ปรับปรุง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
2.36
2.38
1.92
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
1.68
1.88
1.51
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
(0.10)
0.59
0.98
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เท่า
3.18
3.03
3.19
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
113.14
118.62
112.79
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
30.53
29.15
25.57
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย
วัน
11.79
12.35
14.08
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
เท่า
4.81
8.97
8.32
ระยะเวลาการช�ำระหนี้
วัน
74.83
40.15
43.26
วงจรเงินสด
วัน
50.10
90.82
83.60
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร				
อัตราก�ำไรขั้นต้น
ร้อยละ
22.23
26.98
29.46
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ร้อยละ
(16.81)
(10.33)
(6.55)
อัตราก�ำไรสุทธิ
ร้อยละ
(18.10)
(8.30)
(8.08)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ร้อยละ
(5.19)
(2.48)
(2.54)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ร้อยละ
(4.23)
(2.19)
(2.22)
ร้อยละ
(4.11)
0.08
0.09
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร /1
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
0.23
0.26
0.27
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
0.14
0.12
0.16
เท่า
0.90
8.98
16.68
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย /2
/3
เท่า
(0.01)
0.58
0.77
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
หมายเหตุ : /1 อัตราส่วนตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ไม่รวมสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
		 /2 อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย=กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�ำเนินงาน + ภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย
จากการด�ำเนินงานและลงทุน
		 /3 อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน=กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน / (การจ่ายช�ำระหนี้สิน+รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ +
เงินปันผลจ่าย)
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ภาพรวมสภาวะอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด�ำเนินงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) ได้สรุปสภาพเศรษฐกิจไทยปี 2562 ว่ามีอัตราการเติบโต (GDP) 2.4%
โดยเหตุจากปัจจัยภายนอก อาทิ จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ผลกระทบจากสงครามการค้าโลก (Trade War)
ปัญหาการส่งออก และสาเหตุจากปัจจัยภายในคือ ปัญหาเรื่องงบประมาณ ปัญหาภัยแล้ง และการแข็งค่าของเงินบาท
ท�ำให้การเติบโตของเศรษฐกิจปรับตัวลดลงอย่างมาก
จากรายงานของนี ล เส็ น ประเทศไทย รายงานข้ อ มู ล งบการใช้ โ ฆษณาผ่ า นสื่ อ ทุ ก ช่ อ งทางในปี 2562 พบว่ า ตั ว เลข
โดยรวม 105,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจ�ำนวน 116 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11 โดยสื่อโทรทัศน์
ยั ง เป็ น สื่ อ ที่ มี มู ล ค่ า มากที่ สุ ด ถึ ง 68,032 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.38 ของยอดรวม เพิ่ ม ขึ้ น กว่ า ปี ก ่ อ น
เพี ย งเล็ ก น้ อ ยคิ ด เป็ น จ� ำ นวน 84 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.12 ทั้ ง นี้ ด ้ ว ยสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ยั ง คงชะลอตั ว
มูลค่าโฆษณาแทบจะไม่เพิ่มจากเดิมมากนัก แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือสัดส่วนการใช้เม็ดเงินโฆษณาถูกโยกมาใช้กับสื่อดิจิทัล
เพิ่มขึ้น เพราะเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการใช้เม็ดเงินโฆษณาให้คุ้มค่า ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโฆษณา และรายการ
โทรทัศน์
จากข้อมูลของกองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว มีภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2562 จ�ำนวน 740 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจ�ำนวน 714 เรื่อง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.64 โดยมีรายได้ในปี 2562 เป็นจ�ำนวน 4,863.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,724.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.93
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่า 3,139.29 ล้านบาท จึงเป็นผลดีต่อธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์

ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร (Results of Operations)
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทในปี 2562 ประกอบด้วยธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่
ถ่ายท�ำ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และธุรกิจให้บริการตัดต่อ (Post Production) โดยในช่วงปลายปีคณะกรรมการบริษัท
ได้มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนในบริษัท ไทม์แลปส์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้บริการตัดต่อ ทั้งนี้ ผลด�ำเนินงาน
ในปี 2562 ตามงบการเงินรวมไม่ได้แสดงรายได้จากการให้บริการตัดต่อรวมเข้าเป็นรายได้หลัก แต่น�ำไปแสดงเป็น
ผลด�ำเนินงานของธุรกิจที่ยกเลิก ดังนั้นในปี 2562 กลุ่มบริษัทจึงมีรายได้หลักรวม 479.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.80 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.52 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 และมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 38.39
ล้านบาท ขาดทุนลดลง 0.35 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลงร้อยละ 0.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้างรายได้แยกตามการด�ำเนินธุรกิจ (ไม่รวมรายได้อื่น)
รายการ
1. รายได้จากการบริการและให้เช่าอุปกรณ์
2. รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์
3. รายได้จากการบริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ
4. รายได้จากการขาย
รายได้รวม *

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

351.00
58.45
12.17
4.36
425.98

366.52
44.13
51.69
5.10
467.44

380.72
47.18
46.17
5.17
479.24

82.40
13.72
2.86
1.02
100.00

78.41
9.44
11.06
1.09
100.00

79.44
9.85
9.63
1.08
100.00

* รายได้ปี 2560-2561 (ปรับปรุงใหม่) ไม่รวมรายได้จากการให้บริการตัดต่อ

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
ในปี 2562 รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ เป็นการให้บริการแก่ลูกค้ากองถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่อง ภาพยนตร์
โฆษณาทั้งในและต่างประเทศ รายการโทรทัศน์ งานละคร และอื่นๆ มียอดรายได้จ�ำนวน 380.72 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 79.44 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้น 14.20 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.87 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ในปี 2562 จ� ำนวน 47.18 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.85 ของรายได้รวม
เพิ่มขึ้น 3.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.91 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากการปรับเนื้อหาและรูปแบบรายการ
โดยเปลี่ยนชื่อรายการเป็น “ ปลดหนี้ พลิกชีวิต” ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 17.15 น.-18.00 น.
ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ
ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำด�ำเนินการภายใต้โครงการ “The Studio Park” ในปี 2562 มีลูกค้ากอง
ถ่ า ยท� ำ ภาพยนตร์ ต ่ า งประเทศเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารสถานที่ ถ ่ า ยท� ำ ในสตู ดิ โ อและพื้ น ที่ ภ ายนอก รวมถึ ง ลู ก ค้ า ในประเทศ
ทั้งกองถ่ายท�ำภาพยนตร์โฆษณา กองถ่ายท�ำรายการโทรทัศน์ ส่งผลให้มีรายได้ในปี 2562 จ� ำนวน 46.17 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.63 ของรายได้รวม ลดลง 5.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
ต้นทุนขายและบริการ
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการจ�ำนวน 338.06 ล้านบาท ลดลง 3.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.95
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีอัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 29.46 สูงเพิ่มขึ้นกว่าปี 2561
ที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 26.98
ภาพรวมก�ำไรขั้นต้น
โครงสร้างต้นทุนและก�ำไรขั้นต้น
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
ก�ำไรขั้นต้น

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

425.98
331.29
94.69

467.44
341.31
126.13

479.24
338.06
141.18

100.00
77.77
22.23

100.00
73.02
26.98

100.00
70.54
29.46

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�ำนวน 169.36 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 2.09 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.22 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ส�ำหรับค่าใช้จ่ายอื่นจ�ำนวน 2.53 ล้านบาท เนื่องจากขาดทุนจากจ�ำหน่ายและ
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ 1.36 ล้านบาท และการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าจ�ำนวน 1.06 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
และค่าใช้จ่ายอื่น

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการขาย
12.90
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
153.05
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
165.95
เทียบกับรายได้หลักคิดเป็นร้อยละ		
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ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

7.77
18.19
92.23
153.26
100.00
171.45
38.96		

ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

10.61
17.84
89.39
151.52
2.53
100.00
171.89
36.68		

10.38
88.15
1.47
100.00
35.87

รายงานประจ�ำปี 2562

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินจ�ำนวน 6.97 ล้านบาท ลดลง 0.45 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.06 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2561 และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าจ�ำนวน 0.82 ล้านบาท
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกของธุรกิจให้บริการตัดต่อในปี 2562 เป็นจ�ำนวน 9.02
ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น 7.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 513.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561
ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของเจ้าของของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 38.39 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 0.35
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.90 เมื่อเปรียบเทียบกับผลด�ำเนินงานในปี 2561

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินส�ำหรับปี 2562 และปี 2561
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 1,753.77 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน
216.93 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 1,536.84 ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวมในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
16.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.94 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจาก
•

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 67.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.81 ล้านบาท

•	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิจ�ำนวน 103.95 ล้านบาท ลดลง 27.48 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับช�ำระหนี้
จากลูกหนี้การค้า
•

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน จ�ำนวน 1.75 ล้านบาท ลดลง 6.30 ล้านบาท

•	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้น 6.78 ล้านบาท มาจากการอนุมัติให้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อย
แห่งหนึ่ง ดังนั้น สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
•	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ เพิ่มขึ้น 7.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้เนื่องจาก
การปรับประมาณการค่าเสื่อมราคาทางภาษี และการส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 247.56 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจ�ำนวน 113.05
ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 134.51 ล้านบาท โดยหนี้สินรวมในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 56.66 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 29.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจาก
•	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 49.21 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
•	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 8.82 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการบันทึกรายการพิเศษเกี่ยวกับการส�ำรอง
เงินชดเชยตามกฎหมายจ�ำนวน 5.44 ล้านบาท (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ที่เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้ก�ำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมส�ำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ
และมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากเดิมที่
ก�ำหนดไว้ที่ 300 วัน)
•	การจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงินจ�ำนวน 23.42 ล้านบาท และจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน 3.99 ล้านบาท
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หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
รายการ

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย :-						
เงินเบิกเกินบัญชี
1.96
1.37
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
129.93
90.97
101.14
93.79
152.61
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
10.94
7.66
6.70
6.21
4.44
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม
142.83
100.00
107.84
100.00
157.05

97.17
2.83
100.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1,506.21 ล้านบาท ลดลง 40.30 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เท่ากับ 1.93 บาท
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
สภาพคล่องของกลุ่มบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 47.88 ล้านบาท ซึ่ง
ได้มาจากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานและจากการจัดหาเงิน โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
จ�ำนวน 21.20 ล้านบาท เป็นผลท�ำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวดเท่ากับ 69.08 ล้านบาท โดยมี
กระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดังนี้
รายการ			

ปี 2562

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

95.35
(94.95)
47.48
47.88
21.20
69.08

ทั้งนี้ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.92 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องเร็ว 1.51 เท่า ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
โดยสินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน
โครงสร้างเงินทุน
รายการ
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น
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หน่วย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
เท่า
เท่า

224.52
142.83
1,585.29
0.09
0.14

190.90
107.84
1,546.51
0.07
0.12

247.56
157.05
1,506.21
0.10
0.16

รายงานประจ�ำปี 2562

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 781.63 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จ�ำนวน 906.21 ล้านบาท และหนี้สินรวมจ� ำนวน 247.56 ล้านบาท เป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ� ำนวน 157.05
ล้านบาท ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.10 เท่า และอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 0.16 เท่า
ภาระผูกพันนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันนอกงบดุล ส่วนใหญ่เป็นภาระผูกพันจากการด�ำเนินธุรกิจตามหลักปกติ
อาทิ ภาระผู ก พั น จากหนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น ภาระผู ก พั น ที่ เ ป็ น ข้ อ ผู ก มั ด เพื่ อ ใช้ เ ป็ น รายจ่ า ยฝ่ า ยทุ น ภาระผู ก พั น
ตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน และการค�้ำประกัน ซึ่งภาระผูกพันทั้งหมดตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นได้เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 29 ของงบการเงินประจ�ำปี 2562 แล้ว
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจไทยและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง
1.5-2.5% หรือเฉลี่ย 2 % ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือ
ความคาดหมาย โดยการคาดการณ์ดังกล่าวอยู่บนสมมุติฐานว่า เศรษฐกิจโลกขยายตัวที่ 3.2% การส่งออกโตเติบโต 2%
ภัยแล้งไม่ลุกลามเกินไปและการท่องเที่ยวฟื้นกลับมาได้ โดยคาดว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะจบได้ในช่วงไตรมาสที่ 2
ส�ำหรับแนวโน้มของบริษัทในปี 2563
จากเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นผลกระทบรูปแบบโดมิโน่ โดยส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท
ยังคงมุ่งมั่นที่จะประคับประคองธุรกิจให้ฝ่าฟันอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกที่เหนือการควบคุมให้ผ่านไปได้ด้วยดี ตลอดจน
ยังคงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กร ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เปิดโลกทัศน์ และเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษัท) และสารสนเทศทางการเงินต่างๆ ที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการจัดท�ำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ ให้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานการทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
ให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินดังกล่าวขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกนโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งครอบคลุมในเรื่องส�ำคัญตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทาง
การเงิน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรื่ อ งนี้ ไ ด้ แ สดงไว้ ใ นแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี ซึ่งมีค ณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริห ารเข้าร่ว มประชุ ม
เพื่ อ พิ จ ารณาความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ที่ ฝ ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ก� ำ หนดขึ้ น ในด้ า นต่ า งๆ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อเสริมธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท มีความพอเพียงและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
								
(นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง)
ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้อง
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�ำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วยการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน ในจ�ำนวนนี้มีการประชุมหนึ่งครั้งที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร
เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆสรุปได้ดังนี้
1.

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

	คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อรับทราบแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างการรับรู้และเข้าใจ
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด มีการทบทวนหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง บริษัทได้มีการศึกษาและเริ่มมีการน�ำหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ หรือ Corporate Governance Code มาเป็นกรอบในการก�ำกับดูแลกิจการ ในปี 2562
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2562 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลขึน้
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 คน เพื่อท�ำ
หน้าที่ก�ำหนดนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับองค์กร เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ การก�ำกับดูแล และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดี
ให้แก่ผู้ถือหุ้น และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม รวมทั้งพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ
2.

การสอบทานข้อมูลทางการเงิน

	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและข้อมูลการเงินประจ�ำปีของบริษทั และบริษทั ย่อย
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินถูกจัดท�ำขึ้นโดยหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีเเพือ่ รับทราบข้อมูล
เกีย่ วกับผลการสอบทาน/ผลการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการสอบทาน/ตรวจสอบ
แผนงานการตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบรวมถึงความอิสระของผู้สอบบัญชีในการด�ำเนินงาน และภายหลัง
จากคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วได้มีการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเสนอผู้ถือหุ้น
อนุมัติแล้วแต่กรณี
3.

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนงานการตรวจสอบภายใน งบประมาณและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผล
การตรวจสอบ และรายงานการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบ มีการเชิญ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ผูบ้ ริหารเพือ่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความเพียงพอของการควบคุมภายในและการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายใน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับการด�ำเนินงานต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้กลไกการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
มีความเหมาะสมและเพียงพอกับสภาพแวดล้อมและธุรกิจที่เป็นอยู่
4.

การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด

	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และกรอบนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ผ่านกระบวนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท มีการ
ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในเพือ่ รับทราบเกีย่ วกับกรอบและแนวทางปฏิบตั ติ ามกฏหมาย
และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง
การปรับปรุงการด�ำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการก�ำกับดูแลและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์

	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีของบริษัท มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ตามกรอบและแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
6.

การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี

	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
ของบริษัท โดยได้พิจารณาความเป็นอิสระ คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงได้ร่วมกับฝ่าย
บริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2563
7.

การรายงานงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

	คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงการให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและความเห็น
เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท
	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ก�ำหนดไว้ และให้ความส�ำคัญกับ
การควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อย
มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบข้อบกพร่อง
ของระบบการควบคุมภายใน ที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
การควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

(นายอัครรัตน์ ณ ระนอง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
• งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
•	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นเรื่องส�ำคัญ
ในการตรวจสอบและได้น�ำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องนี้
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เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
การด้อยค่าของเงินลงทุน
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 11 เรือ่ ง
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย และข้อ 12 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 5 แห่ง มีราคาทุนรวมเป็น
จ�ำนวน ทั้งสิ้น 1,001.20 ล้านบาท และมีเงินลงทุนในกิจการ
ร่วมค้า 1 แห่ง มีราคาทุนจ�ำนวน 5.20 ล้านบาท ในปี พ.ศ.
2562 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นจ�ำนวน 7.47 ล้านบาท และรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า จ�ำนวน
1.88 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย จ�ำนวน 32.85 ล้านบาท และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า จ�ำนวน 5.20 ล้านบาท
ข้าพเจ้าให้ความส� ำคัญเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนมีสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงินและในการประมาณการการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ส�ำคัญของผู้บริหาร เช่น รายได้
อัตราการเติบโตของรายได้ และอัตราก�ำไรขั้นต้น

วิธีการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเพื่อประเมิน
ว่าการตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและ
กิจการร่วมค้านั้นเหมาะสม โดยวิธีการดังต่อไปนี้
•	ประเมินผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของ
บริษทั ย่อยทัง้ หมดและกิจการร่วมค้าส�ำหรับปีสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
•	พิจารณาข้อมูลผลการด�ำเนินงานในอดีตของแต่ละ
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
•	ท�ำความเข้าใจและประเมินวิธีการจัดท�ำประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงการทดสอบ
เกีย่ วกับสมมติฐานทีส่ ำ� คัญทีใ่ ช้ในการจัดท�ำประมาณ
การกระแสเงินสด เช่น รายได้ อัตราการเติบโตของ
รายได้ และอัตราก�ำไรขั้นต้น
•	สอบถามผูบ้ ริหารถึงความสมเหตุสมผลของประมาณ
การด้อยค่าของเงินลงทุน และ
•	อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจการของบริษัทย่อย
นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทดสอบหลักฐานประกอบการ
ประมาณการและทดสอบความถูกต้องของการค�ำนวณการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน
จากการปฏิบัติงานตามวิธีการดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าข้อ
สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหารมี
ความเหมาะสมตามหลักฐานที่มีอยู่

ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ� ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�ำปี
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ มัน่
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้
สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ
และบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงาน
หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ว่ ยกรรมการในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ กิจการ
และบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญ
เมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•	ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•	ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
กิจการและบริษัท
•	ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทกี่ รรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยกรรมการ
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•	สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดย
ให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการ
และบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
•	ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
•	ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ำ� คัญซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้
วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีใ้ นรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

สง่า โชคนิติสวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251
กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
8
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
30.4
สินค้าคงเหลือ
9
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน		
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
10
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
11
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

งบ
แสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

67,014,105
103,954,531
13,846,698
1,746,183
22,802,144
777,402
6,784,693
216,925,756

21,204,295
131,438,949
12,591,219
8,045,424
19,546,502
521,970
193,348,359

27,243,014
20,516,376
545,900,000
1,771,507
4,514,089
104,442
10,851,739
610,901,167

11,054,175
13,441,232
527,500,000
1,190,444
2,698,316
52,851
555,937,018

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
11
- 957,500,000 974,825,042
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - สุทธิ
12
1,884,755
1,884,755
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
14 1,249,973,282 1,251,453,281
28,572,602
33,599,805
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
15
270,911,141 281,626,140
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
16
3,082,187
3,652,089
212,456
318,324
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
17
11,764,310
3,828,075
3,859,516
3,730,595
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
1,113,938
1,613,438
245,420
245,420
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		 1,536,844,858 1,544,057,778 990,389,994 1,014,603,941
รวมสินทรัพย์		 1,753,770,614 1,737,406,137 1,601,291,161 1,570,540,959

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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งบ
แสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
18
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
30.5
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร		
ส่วนที่ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี - สุทธิ
20 (ก)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		
ส่วนที่ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี - สุทธิ
20 (ข)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
19
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์		
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
10
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
20 (ก)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
20 (ข)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
17
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
21
ก�ำไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน - สุทธิ		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน		
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

40,000,000
41,092,872
-

40,154,338
-

20,000,000
7,126,686
6,000,000

4,559,709
7,000,000

14,556,000

23,450,000

-

-

3,257,939
12,570,531

3,830,268
13,755,960

1,895,064

1,497,497

1,568,425
113,045,767

81,190,566

35,021,750

13,057,206

98,050,932
1,180,863
35,280,819
134,512,614
247,558,381

77,690,000
2,868,295
2,542,146
26,459,737
148,672
109,708,850
190,899,416

16,714,900
16,714,900
51,736,650

16,022,811
16,022,811
29,080,017

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบ
แสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ					
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ จ�ำนวน 781.63 ล้านหุ้น 					
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
22
781,629,851 781,629,851 781,629,851 781,629,851
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว					
หุ้นสามัญ จ�ำนวน 781.63 ล้านหุ้น					
มูลค่าที่ได้รับช�ำระแล้วหุ้นละ 1 บาท
22
781,628,733 781,628,733 781,628,733 781,628,733
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
22
906,214,683 906,214,683 906,214,683 906,214,683
ขาดทุนสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
23
10,658,657
10,658,657
10,658,657
10,658,657
ยังไม่ได้จัดสรร 		 (191,991,335) (152,023,243) (148,947,562) (157,041,131)
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		 1,506,510,738 1,546,478,830 1,549,554,511 1,541,460,942
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
11
(298,505)
27,891
รวมส่วนของเจ้าของ		 1,506,212,233 1,546,506,721 1,549,554,511 1,541,460,942
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		 1,753,770,614 1,737,406,137 1,601,291,161 1,570,540,959

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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งบ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได้
รายได้จากการให้บริการ		 474,070,791 462,343,185
รายได้จากการขาย		
5,174,039
5,101,729
รวมรายได้		 479,244,830 467,444,914
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ		 (335,870,436) (338,786,631)
ต้นทุนขาย		
(2,191,889)
(2,524,176)
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ		 (338,062,325) (341,310,807)
ก�ำไรขั้นต้น		 141,182,505 126,134,107
รายได้อื่น (ค่าใช้จ่ายอื่น)
24
(1,713,836)
22,546,061
ค่าใช้จ่ายในการขาย		 (17,838,782) (18,194,781)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		 (151,517,683) (153,261,572)
ต้นทุนทางการเงิน
25
(6,967,978)
(7,419,639)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
12
(825,464)
(2,987,434)
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		 (37,681,238) (33,183,258)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
27
7,983,380
(4,130,084)
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง		 (29,697,858) (37,313,342)
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
10
(9,018,138)
(1,466,600)
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี		 (38,715,996) (38,779,942)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

47,267,479
47,267,479

44,287,676
44,287,676

(37,479,583)
(37,479,583)
9,787,896
53,070,392
(1,762,013)
(53,223,985)
(1,430,993)
6,441,297
433,591
6,874,888
6,874,888

(36,057,446)
(36,057,446)
8,230,230
32,649,444
(2,049,612)
(70,880,411)
(478,781)
(32,529,130)
332,773
(32,196,357)
(32,196,357)

รายงานประจ�ำปี 2562

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :					
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไรหรือ					
ขาดทุนในภายหลัง					
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
		 หลังออกจากงาน
21
(1,798,994)
1,523,351
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่					
		 ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
17
220,502
(304,670)
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี		
(1,578,492)
1,218,681
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		 (40,294,488) (38,779,942)
8,093,569 (32,196,357)
การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		 (38,392,689) (38,742,726)
6,874,888 (32,196,357)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
(323,307)
(37,216)
				 (38,715,996) (38,779,942)
6,874,888 (32,196,357)
การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่					
- จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง		 (30,854,894) (37,276,126)
8,093,569 (32,196,357)
- จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก		
(9,113,198)
(1,466,600)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
(326,396)
(37,216)
				 (40,294,488) (38,779,942)
8,093,569 (32,196,357)
ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
28			
ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)					
- จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง		
(0.04)
(0.04)
0.01
(0.04)
- จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก		
(0.01)
(0.01)
-

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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บาท

บาท

บาท

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

บาท

รวม
ส่วนของเจ้าของ

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�ำหรับปี พ.ศ. 2562								
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
- (39,968,092) (39,968,092)
(326,396) (40,294,488)
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562		 781,628,733 906,214,683
10,658,657 (191,991,335) 1,506,510,738
(298,505) 1,506,212,233

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561		 781,628,733 906,214,683
10,658,657 (113,280,517) 1,585,221,556
65,107 1,585,286,663
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�ำหรับปี พ.ศ. 2561								
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
- (38,742,726) (38,742,726)
(37,216) (38,779,942)
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561		 781,628,733 906,214,683
10,658,657 (152,023,243) 1,546,478,830
27,891 1,546,506,721

บาท

บาท

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
รวมส่วนของ
ผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ขาดทุนสะสม
				
จัดสรรแล้ว		
		
ทุนที่ออก
ส่วนเกิน
- ส�ำรอง		
		
และช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้น
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุ

บาท

บาท

บาท

บาท

ขาดทุนสะสม
จัดสรรแล้ว
- ส�ำรอง		
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

รวม
ส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561		
781,628,733 906,214,683
10,658,657 (124,844,774) 1,573,657,299
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�ำหรับปี พ.ศ. 2561						
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
- (32,196,357) (32,196,357)
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561		
781,628,733 906,214,683
10,658,657 (157,041,131) 1,541,460,942
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�ำหรับปี พ.ศ. 2562
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
8,093,569
8,093,569
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562		
781,628,733 906,214,683
10,658,657 (148,947,562) 1,549,554,511

		

						
				
ทุนที่ออก
ส่วนเกิน
				
และช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้น

งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

งบ
กระแสเงินสด

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน					
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง					
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้		 (37,681,238) (33,183,258)
6,441,297 (32,529,130)
รายการปรับปรุง					
(กลับรายการ)หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
(1,106,740)
6,378,550
(47,480)
(157,223)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
26
96,730,934
97,756,660
5,388,186
6,645,447
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
21
8,797,489
3,978,457
2,384,240
2,055,438
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
14
1,780,774
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 24
7,473,303
(2,941,329)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
12
1,059,291
1,884,755
3,314,808
ภาษีมูลค่าเพิ่มตัดจ่าย 		
7,000
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน		
10
285,510
3,870
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 		
201,753
(166,721)
201,753
28,643
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
12
825,464
2,987,434
(ก�ำไร)ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์		
(217,351)
(1,836,585)
20,611
(1,843,474)
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
391,485
(1,476,039)
(ก�ำไร)จากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		
- (17,800,436)
รับรู้(ก�ำไร)จากการขายและเช่ากลับคืน		
(294,305)
(294,305)
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์		
1,119,918
111,454
26,943
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
355,898
402,963
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
16
1
10
10
ขาดทุนจากค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า 24
117,871
ดอกเบี้ยรับ
24
(113,517)
(104,058) (32,203,676) (31,021,058)
ต้นทุนทางการเงิน
25
6,967,978
7,419,639
1,430,993
478,781
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนหมุนเวียน		
78,935,715
64,466,275
(7,026,018) (55,938,274)
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งบ
กระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน					
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
24,141,489 (20,277,528)
(7,628,342)
- สินค้าคงเหลือ		
(1,265,872)
(1,803,821)
(581,063)
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน		
6,299,241
14,169,487
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
(258,643)
256,692
(51,591)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
(50,500)
81,800
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
3,300,354
4,914,527
2,601,716
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
(644,594)
1,796,131
397,567
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
21
(1,219,200) (10,312,700)
(168,800)
กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน		 109,237,990
53,290,863 (12,456,531)
รับดอกเบี้ย		
113,517
104,058
64,950
จ่ายดอกเบี้ย		
(6,988,500)
(7,471,507)
(1,430,993)
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		
8,351,182
11,508,731
จ่ายภาษีเงินได้		 (14,208,446) (11,089,023)
(2,017,526)
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
10
(1,152,935)
2,208,754
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน		
95,352,808
48,551,876 (15,840,100)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น		
47,252
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
30.4
- (86,900,000)
เงินสดรับช�ำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
30.4
68,500,000
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
11
(1,000,000)
เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษัทย่อย
11
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย		
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		 (48,267,774) (14,047,104)
(321,212)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		 (46,808,752) (35,599,406)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
(1,522,519)
(1,073,716)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์		
647,197
3,329,810
10,747
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
1,068,870
5,359,527
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
133,832
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		
28,050,000
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย		
32,739,404
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
10
(202,699)
(1,174,286)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน		 (94,951,845) (15,107,923)
13,028,939

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

3,568,023
(24,543)
137,905
(2,584,189)
(394,037)
(209,000)
(55,444,115)
66,209
(478,781)
2,707,826
(1,392,859)
(54,541,720)
(24,500,000)
43,000,000
(1,000,000)
3,000,000
418,849
(201,506)
(86,350)
2,947,846
30,354,171
53,933,010
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งบ
กระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร(ลดลง)		
(1,961,902)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร		
40,000,000
20,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
30.5
2,300,000
เงินสดจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
30.5
(3,300,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
20 (ก)
34,890,000
เงินสดจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
20 (ก) (23,423,068) (28,790,000)
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		
(3,992,471)
(4,240,144)
(626,860)
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
10
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		
47,474,461 (34,992,046)
19,000,000
(626,860)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		
47,875,424
(1,548,093)
16,188,839
(1,235,570)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		
21,204,295
22,752,388
11,054,175
12,289,745
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี		
69,079,719
21,204,295
27,243,014
11,054,175
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร		
557,148
1,392,341
34,739
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
484,601
813,023
การซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าโดยการท�ำสัญญาเช่าการเงิน		
1,732,710
-
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1 ข้อมูลทั่วไป
	บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และ
มีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
ส�ำนักงานใหญ่ : ตั้งอยู่เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานสาขา : ตั้งอยู่เลขที่ 23/3 หมู่ที่ 2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
	บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียก
บริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
	บริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณา ให้บริการ
ตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำภาพยนตร์โฆษณาและภาพยนตร์และขายสินค้าอื่น
ให้เช่าและบริการสถานที่ถ่ายท�ำและให้บริการประสานงานและร่วมทุนในการถ่ายท�ำและผลิตภาพยนตร์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

2 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญซึ่งใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและ
ข้อก�ำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในล�ำดับต่อไป
		การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก�ำหนดให้ใช้ประมาณการทาง
บัญชีที่ส�ำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการน�ำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือ
ปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับ
ข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส�ำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4
		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายทีเ่ ป็นภาษาไทย
ในกรณีทมี่ เี นือ้ ความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทย
เป็นหลัก

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 ม าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลกระทบทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อกลุม่
กิจการ
		 2.2.1 ม าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ก)

มาตรฐานการรายการทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า (TFRS 15)

			มาตรฐานการรายงานทางการเงินได้กำ� หนดหลักการ 5 ขัน้ ตอน ในการก�ำหนดและรับรูร้ ายได้จากสัญญาที่
ท�ำกับลูกค้า ซึง่ ก�ำหนดให้กลุม่ กิจการต้องรับรูร้ ายได้ตามหลักการการโอนการควบคุม คือ รับรูร้ ายได้เพือ่ ให้
สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าด้วยจ�ำนวนเงินทีส่ ะท้อนถึงจ�ำนวนเงินทีก่ ลุม่
กิจการคาดว่าจะได้รบั จากสินค้าและบริการทีไ่ ด้โอนไป แทนหลักการรับรูร้ ายได้ตามหลักการโอนความเสีย่ ง
และผลตอบแทนในสินค้าและบริการไปยังผู้ซื้อตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (TAS 11) เรื่อง รายได้
จากสัญญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รายได้ และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ข)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบายให้ชัดเจนในกรณีที่กิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม
กองทรัสต์ หรือกิจการทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันเลือกวิธกี ารวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้า
ด้วยวิธมี ลู ค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน กิจการต้องเลือกวิธกี ารนีส้ ำ� หรับแต่ละบริษทั ร่วมหรือแต่ละการ
ร่วมค้าแยกต่างหากจากกัน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรก
ค)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการโอนจากหรือโอนมาเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน จะท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ ต้องมี
หลักฐานการเปลีย่ นแปลงการใช้งานสนับสนุน โดยการเปลีย่ นแปลงการใช้งานจะเกิดขึน้ เมือ่ อสังหาริมทรัพย์
นัน้ เข้านิยามหรือสิน้ สุดการเป็นไปตามนิยามของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน การเปลีย่ นแปลงความตัง้ ใจ
ของฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้หลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
ง)

ก ารตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ
สิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า

			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 22 ได้อธิบายให้ชัดเจนในกรณีที่กิจการได้จ่ายหรือ
รับล่วงหน้าเป็นเงินตราต่างประเทศ เกีย่ วกับวันทีร่ บั รูร้ ายการซึง่ ก�ำหนดอัตราแลกเปลีย่ นทีน่ �ำมาใช้ในการ
รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย หรือรายได้
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รายงานประจ�ำปี 2562

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 ม าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลกระทบทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อกลุม่
กิจการ (ต่อ)
2.2.2 ม าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงทีม่ ผี ลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
			กลุม่ กิจการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึง่ ยังไม่มี
ผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
ก)

เครื่องมือทางการเงิน

			

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่

			
			
			
			

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

			

เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 เรื่อง การช�ำระหนีส้ นิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

			มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินกลุ่มนี้กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ
การวัดมูลค่าและการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน การบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงิน
			
ข)

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการน�ำมาตรฐานเหล่านี้มาใช้เป็นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญา
เช่าเกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาเช่า
การเงินอีกต่อไป กลุม่ กิจการต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่า
ระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
			
ค)

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการน�ำมาตรฐานเหล่านี้มาใช้เป็นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอื่นๆ

			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อ
กลุ่มกิจการ ได้แก่
			
			
			
			
			

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เรื่อง	ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษี
เงินได้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 ม าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงทีเ่ กีย่ วข้องและมีผลกระทบทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อกลุม่
กิจการ (ต่อ)
2.2.2 ม าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงทีม่ ผี ลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ค)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอื่นๆ (ต่อ)

			การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าการรับรู้ผลกระทบ
ทางภาษีเงินได้ของเงินปันผลจากตราสารทุน ให้รับรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรู้รายการหรือ
เหตุการณ์ในอดีตที่ท�ำให้เกิดก�ำไรที่น�ำมาจัดสรรเงินปันผล
			การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรือการจ่ายช�ำระผลประโยชน์) ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการบัญชีส�ำหรับกรณีที่มีการ
แก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ทกี่ �ำหนดไว้
โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น กิจการจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ที่มีการแก้ไข
โครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ ในการค�ำนวณต้นทุนบริการในปัจจุบนั และ
ดอกเบี้ยสุทธิส�ำหรับระยะเวลาที่เหลือของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
			การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าหากสินทรัพย์ที่เข้า
เงือ่ นไขทีเ่ กิดจากเงินทีก่ มู้ าโดยเฉพาะนัน้ อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมทีจ่ ะขาย ยอดคงเหลือ
ของเงินทีก่ มู้ าโดยเฉพาะดังกล่าว กิจการต้องน�ำมารวมเป็นส่วนหนึง่ ของเงินกูย้ มื ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ทวั่ ไปด้วย
			การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า (ส่วนได้เสียระยะยาว
ในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า) ได้อธิบายให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับส่วนได้เสียระยะยาวในบริษทั ร่วมและการ
ร่วมค้า ซึง่ โดยเนือ้ หาแล้วถือเป็นส่วนหนึง่ ของเงินลงทุนสุทธิในบริษทั ร่วมและการร่วมค้านัน้ แต่ไม่ได้นำ� วิธี
ส่วนได้เสียมาถือปฏิบตั ิ กิจการจะต้องถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ ง
มือทางการเงิน ก่อนรับรูก้ ารปันส่วนผลขาดทุนและการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรือ่ ง เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23 เรือ่ ง ความไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้
ได้อธิบายวิธกี ารรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั ในกรณีทมี่ คี วามไม่แน่นอนเกีย่ วกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้ ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
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-	กลุม่ กิจการต้องสมมติวา่ หน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธกี ารทางภาษีทมี่ คี วามไม่แน่นอน และมี
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่น�ำเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มาเป็น
ข้อในการพิจารณา
-	หากกลุม่ กิจการสรุปว่าไม่มคี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทหี่ น่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธกี ารทางภาษี
ทีม่ คี วามไม่แน่นอน กิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค�ำนวณบัญชีภาษีเงินได้ดว้ ย
-	กลุ่มกิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เคย
อ้างอิงในการใช้ดลุ ยพินจิ หรือประมาณการมีการเปลีย่ นแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อการ
ใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการ

รายงานประจ�ำปี 2562

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3 การบัญชีส�ำหรับงบการเงินรวม
ก)

บริษัทย่อย

			 บ ริษทั ย่อยหมายถึงกิจการทัง้ หมดทีก่ ลุม่ กิจการมีอำ� นาจควบคุม กลุม่ กิจการมีอำ� นาจควบคุมเมือ่ กลุม่ กิจการรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจเหนือผู้ได้
รับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวม
ตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมใน
บริษัทย่อยนั้น
			ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า โดยต้นทุน
ทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริ่มแรกของเงินลงทุน
ข)

การร่วมค้า

			การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น
เงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
			
ค)

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

			กลุม่ กิจการรับรูเ้ งินลงทุนเมือ่ เริม่ แรกด้วยราคาทุน ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีจ่ า่ ยซือ้ รวมกับต้นทุนทางตรงของ
เงินลงทุน
			กลุ่มกิจการจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุน
ของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
			 เมือ่ ส่วนแบ่งขาดทุนของกลุม่ กิจการในการร่วมค้ามีมลู ค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุม่ กิจการ
ในการร่วมค้านัน้ ซึง่ รวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอืน่ กลุม่ กิจการจะไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่งขาดทุนทีเ่ กินกว่าส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้านั้น เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อช�ำระภาระผูกพันแทนการร่วมค้า
ง)

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ

			ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังคงมีอ�ำนาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือ
ราคาขายจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนในบริษทั ย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
ที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
			ถ้าสัดส่วนการถือครองในการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญหรือยังคงมีการ
ควบคุมร่วม ก�ำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยัง
ก�ำไรหรือขาดทุน ก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในการร่วมค้าจะถูกรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุน
			เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอ�ำนาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญในเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่ แรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่
ตามสัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3 การบัญชีส�ำหรับงบการเงินรวม (ต่อ)
จ)

รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

			รายการ ยอดคงเหลือ และก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก ก�ำไรที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้า ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้น
รายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน
2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก)

สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงิน

			งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้นำ� เสนอ
งบการเงินของกิจการและกลุ่มกิจการ
ข)

รายการและยอดคงเหลือ

			รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
			รายการก�ำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจาก
การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้บันทึกไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
2.6 ลูกหนี้การค้า
		ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจ�ำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องช�ำระส�ำหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ
		กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจ�ำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับช�ำระ
ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยส�ำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และวัดมูลค่า
ในภายหลังด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2.7 สินค้าคงเหลือ
		 ก)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์

			อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์แสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
ราคาทุนของสินค้าค�ำนวณโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก ต้นทุนของการซือ้ ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จา่ ย
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ข)

รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต และงานตัดต่อระหว่างผลิต

			รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต งานตัดต่อระหว่างผลิต และที่ผลิตเสร็จพร้อมที่จะออกอากาศทางโทรทัศน์
หรือออกจ�ำหน่าย แสดงด้วยราคาทุนของรายการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการผลิตรายการหรืองานตัดต่อนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นต้นทุนการให้บริการในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อ
รายการโทรทัศน์หรืองานตัดต่อได้ออกอากาศหรือได้ออกจ�ำหน่ายแล้ว
108

รายงานประจ�ำปี 2562
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2.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ�ำหน่าย) ที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ�ำหน่าย) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่า
ตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ�ำหน่าย) นั้นจะวัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
		กลุม่ กิจการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าส�ำหรับการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์(หรือกลุม่ สินทรัพย์ทจี่ ะจ�ำหน่าย)
เพื่อให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ก�ำไรจากการเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพย์จะรับรู้ได้ไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้
		กลุม่ กิจการจะไม่คดิ ค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุม่ สินทรัพย์ทจี่ ะจ�ำหน่าย)ทีถ่ อื
ไว้เพื่อขาย
		 ก ารด�ำเนินงานทีย่ กเลิกประกอบด้วยองค์ประกอบของกิจการทีย่ กเลิกทีไ่ ด้ถกู จ�ำหน่ายออกไปหรือได้ถกู จัดประเภทไว้
เป็นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขาย และถือเป็นสายงานธุรกิจทีส่ ำ� คัญหรือพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์แยกต่างหากหรือเป็นส่วนหนึง่
ของแผนร่วมที่จะยกเลิกสายงานธุรกิจที่ส�ำคัญหรือเขตภูมิศาสตร์หรือเป็นบริษัทย่อยที่ซื้อมาโดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ขายต่อ โดยกลุม่ กิจการจะน�ำเสนอผลประกอบการของการด�ำเนินงานทีย่ กเลิกในงบก�ำไรขาดทุนเป็นรายการ
แยกต่างหาก
2.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนถือครองโดยกลุม่ กิจการเพือ่ หาประโยชน์จากรายได้คา่ เช่าในระยะยาว หรือจากการ
เพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ
		อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท�ำรายการและต้นทุนในการ
กู้ยืม
		หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
		

ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อม

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น
		ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป
		

บริษัทจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
		ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
อาคารและอุปกรณ์
		
		
		
		
		
		
		

ส่วนปรับปรุงที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคารโรงถ่าย
อาคารส�ำนักงาน และส่วนปรับปรุง
อาคารโรงถ่าย และส่วนปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค
อุปกรณ์กองถ่าย		
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ		

10, 20 ปี
5, 10, 20 ปี
20, 60 ปี
5, 10, 20 ปี
5 ปี
5, 10 ปี
10 ปี

สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
		
		
		

อุปกรณ์กองถ่าย		
วัสดุกองถ่าย		
ยานพาหนะ		

5, 10 ปี
3 ปี
5, 10 ปี

		 ก ลุม่ กิจการได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน
		ผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่
ได้รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และแสดงในก�ำไรหรือขาดทุนอื่น - สุทธิ
2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
		สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทซี่ อื้ มาจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจ�ำหน่ายตลอดอายุประมาณการ
ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และ 5 ปี
		

ต้นทุนที่เกี่ยวกับการบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		กลุม่ กิจการไม่ตดั จ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์ทไี่ ม่ทราบได้แน่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่า
เป็นประจ�ำทุกปี และเมือ่ มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบี่ ง่ ชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า ส�ำหรับสินทรัพย์
อืน่ กลุม่ กิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมือ่ มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบี่ ง่ ชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการด้อยค่า
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูเ้ มือ่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน โดยมูลค่า
ทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงจ�ำนวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจ�ำหน่ายและมูลค่าจากการใช้
		เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ท�ำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่า
ส�ำหรับสินทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม
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2.13 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
		เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในก�ำไรหรือ
ขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
		การรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสัญญาเช่าทางการเงินจะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วน
ระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละ
สัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจะบันทึกหักจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในก�ำไร
หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
2.14 เงินกู้ยืม
		เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ำรายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืม
วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
		ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้ยืมมาจะรับรู้เป็นค่าธรรมเนียมรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน ซึ่งจะน�ำ
ไปรวมค�ำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หากมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมนี้จะรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและตัดจ�ำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง
		กลุม่ กิจการจะตัดรายการเงินกูย้ มื ออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมือ่ ภาระผูกพันตามสัญญานัน้ ได้มกี ารปฏิบตั ติ าม
แล้ว หรือได้ถูกยกเลิกไปหรือสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่สิ้นสุดลงหรือที่ได้
โอนให้กับกิจการอื่นและสิ่งตอบแทนที่จ่ายซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนไปหรือหนี้สินที่รับมาจะรับรู้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงิน
		เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช�ำระหนี้ออกไปอีก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.15 ต้นทุนการกู้ยืม
		ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูย้ มื ทีก่ มู้ าโดยทัว่ ไปและทีก่ มู้ าเป็นการเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องน�ำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการ
ลงทุนที่เกิดจากการน�ำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อ
การด�ำเนินการที่จ�ำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อม
ที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง
		

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับรายการทีร่ บั รูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือรายการ
ที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
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2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
		ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�ำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน ผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษี
เป็นงวดๆ ในกรณีที่การน�ำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่าย
ภาษีที่เหมาะสมจากจ�ำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูเ้ มือ่ เกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ และราคาตามบัญชี
ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุม่ กิจการจะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ� หรับผลต่างชัว่ คราวทีเ่ กิด
จากเหตุการณ์ต่อไปนี้
		
		

-	การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มี
ผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
-	ผลต่างชัว่ คราวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้าทีก่ ลุม่ กิจการสามารถควบคุมจังหวะ
เวลาของการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่
จะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�ำระ
		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก�ำไรทางภาษีเพียง
พอที่จะน�ำจ�ำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมือ่ กิจการมีสทิ ธิ
ตามกฎหมายที่จะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และ
ทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ายหนีส้ นิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
2.17 ผลประโยชน์พนักงาน
ก)

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

			ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ทคี่ าดว่าจะต้องจ่ายช�ำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจ�ำปี โบนัส และค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานปัจจุบนั รับรูต้ าม
ช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบันทึกหนี้สิน
ด้วยจ�ำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ข)

โครงการสมทบเงิน

			กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่
ต้องจ่ายช�ำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เมื่อถึงก�ำหนดช�ำระ
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2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ค)

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

			โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ก�ำหนดจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ
โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จ�ำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ
			ภาระผูกพันผลประโยชน์นคี้ ำ� นวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณ
การไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต
โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการ
กระแสเงินสด และวันครบก�ำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�ำระภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
			ก�ำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรูใ้ นส่วนของเจ้าของผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในงวดทีเ่ กิดขึน้
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
ง)

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

			กลุม่ กิจการจะรับรูผ้ ลประโยชน์เมือ่ เลิกจ้างก่อนถึงก�ำหนดเมือ่ 1) กลุม่ กิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้
ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนส�ำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีก�ำหนด
ช�ำระเกินกว่า 12 เดือน ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
2.18 ประมาณการหนี้สิน
		กลุม่ กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีจ่ ดั ท�ำไว้ อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์
ในอดีตซึ่งการช�ำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป
และประมาณการจ�ำนวนที่ต้องจ่ายได้
		กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจ�ำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน�ำมาจ่าย
ช�ำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
2.19 การรับรู้รายได้
		รายได้ค่าบริการหลักของกลุ่มกิจการ คือ รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณา ให้บริการ
ตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำภาพยนตร์โฆษณาและภาพยนตร์ ขายสินค้า
และให้เช่าและบริการสถานที่ถ่ายท�ำ
		

รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณา รับรู้เมื่อออกอากาศทางโทรทัศน์

		รายได้จากการให้บริการตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง รับรูเ้ มือ่ โอนการควบคุมในงานตัดต่อนัน้ ไปยังลูกค้า ซึง่ ก็คอื
เมื่อส่งมอบงานตัดต่อ รายได้จากการแก้ไขงานและส่วนเพิ่มเติมรับรู้รายได้เมื่องานเสร็จ
		รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์รบั รูร้ ายได้เมือ่ ได้ให้บริการแล้ว รายได้จากการให้บริการค่าเช่าอุปกรณ์
และบริการเหมาจ่ายรับรู้รายได้ตามส่วนของระยะเวลาการให้บริการ
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2.19 การรับรู้รายได้ (ต่อ)
		 ร ายได้จากการขายสินค้าประกอบด้วยมูลค่ายุตธิ รรมทีไ่ ด้รบั จาการขายสินค้าทีใ่ ห้เป็นจ�ำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน
และส่วนลดรับรู้เมื่อโอนการควบคุมในสินค้านั้นไปยังลูกค้า
		

รายได้จากการให้เช่าและบริการสถานที่ถ่ายท�ำ รับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

		 รายได้อื่น
		รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยพิจารณาอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ
และพิจารณาจ�ำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีส�ำหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ
		

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

2.20 การจ่ายเงินปันผล
		เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท
2.21 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
		ส่วนงานด�ำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น�ำเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด�ำเนินงาน ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด�ำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการผู้บริหารที่ท�ำการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กลุม่ กิจการมีความเสีย่ งทางการเงินทีห่ ลากหลายซึง่ ได้แก่ ความเสีย่ งจากตลาด (รวมถึงความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
		
ความเสีย่ งด้านมูลค่ายุตธิ รรม และความเสีย่ งด้านราคา) ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ และความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการ
ลดผลกระทบที่ท�ำให้เสียหายต่อผลการด�ำเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
คณะกรรมการก�ำหนดหลักการโดยภาพรวมเพือ่ จัดการความเสีย่ งและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
		ซึง่ ด�ำเนินการโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุม่ กิจการ) รวมถึงการระบุ การประเมิน และ
ป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติการ
3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
			ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ รายได้และกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานของ
กลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของกลุ่ม
กิจการส่วนใหญ่เป็นอัตราลอยตัวและอัตราคงที่ กลุม่ กิจการไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบีย้ เพือ่ ป้องกัน
ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
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3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
			 ก ลุม่ กิจการไม่มกี ารกระจุกตัวอย่างมีนยั ส�ำคัญของความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่ กลุม่ กิจการมีนโยบายทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ท�ำให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ ได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลกู ค้าทีม่ ปี ระวัตสิ นิ เชือ่ อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม คูส่ ญ
ั ญา
ในเครือ่ งมือทางการเงินและรายการเงินสดได้เลือกทีจ่ ะท�ำรายการกับสถาบันการเงินทีม่ รี ะดับความน่าเชือ่ ถือสูง
3.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
			จ�ำนวนเงินสดทีม่ อี ย่างเพียงพอแสดงถึงการจัดการความเสีย่ งของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถ
ในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการทีม่ วี งเงินอ�ำนวยความสะดวกในการกูย้ มื ทีไ่ ด้มกี ารตกลงไว้
แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุม่ กิจการได้ตงั้ เป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงิน
ลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่
เป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้
3.2 มูลค่ายุติธรรม
		การวิเคราะห์สินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�ำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
		
		
		

•	ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 1)
•	ข้อมูลอืน่ นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยูใ่ นข้อมูลระดับที่ 1 ทัง้ ทีส่ ามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค�ำนวณมาจากราคา) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูล
ระดับที่ 2)
•	ข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

		ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 และ 20 ส�ำหรับการเปิดเผยเรือ่ งอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนและเงินกูย้ มื
ที่ต้องเปิดเผยที่มูลค่ายุติธรรม

4 ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ
	การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอืน่ ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้
ประมาณการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
	กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเมื่อมีข้อบ่งชี้ โดยพิจารณา
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนจากประมาณการกระแสเงินสดของบริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้าซึง่ อาศัยการประมาณการของ
ผู้บริหาร
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4 ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
	กลุ่มกิจการได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าโดยประมาณการขาดทุนที่
อาจเกิดจากการทีล่ กู ค้าไม่สามารถช�ำระหนีไ้ ด้ กลุม่ กิจการประเมินค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจากการคาดการณ์กระแสเงินสด
รับในอนาคตซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับช�ำระหนีแ้ ละกรณีของการผิดช�ำระหนีท้ เี่ กิดขึน้ และการ
พิจารณาแนวโน้มของตลาด
อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือ ส�ำหรับอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่มีไว้ให้เช่าและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจาก
ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ล้าสมัยหรือเลิกใช้งานหรือจ�ำหน่ายออกไป
ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
	มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุขนึ้ อยูก่ บั ข้อสมมติฐานหลายข้อ ข้อสมมติฐานทีใ่ ช้และผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของข้อสมมติฐานได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุข้อ 21
การจัดประเภทรายการของการร่วมการงาน
	กลุม่ กิจการถือสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 10.20 ใน บริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ�ำกัด อย่างไรก็ตามกลุม่ กิจการได้ขอ้ สรุป
ว่ามีการควบคุมร่วมในการร่วมการงานภายใต้สญ
ั ญาทีต่ กลงร่วมกันซึง่ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จาก
ผู้ร่วมการงานทุกราย กลุ่มกิจการและคู่สัญญามีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงาน
	การร่วมการงานของกลุม่ กิจการได้จดั ตัง้ ขึน้ ในรูปแบบบริษทั จ�ำกัดและให้สทิ ธิในสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั จ�ำกัดนี้ แก่กลุม่
กิจการและผู้ร่วมการงานอื่น ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ดังนั้นการงานนี้จึงจัดประเภทเป็น“การร่วมค้า”

5 การจัดการเงินทุน
	วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของกลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
	ในการด�ำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุนกลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นการคืนทุนให้
แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
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ธุรกิจผลิต
ธุรกิจบริการและ ธุรกิจบริการและ
รายการโทรทัศน์ ให้เช่าอุปกรณ์ ให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ	
บาท
บาท
บาท

ธุรกิจ
ขายสินค้า
บาท

ธุรกิจ
ให้บริการตัดต่อ
บาท

ประเภทของการรับรู้รายได้:
ณ จุดใดจุดหนึ่ง
ตลอดช่วงระยะเวลา

47,183,829
47,183,829

380,716,909
380,716,909

46,220,053
46,220,053

5,174,039
5,174,039

14,470,697
14,470,697

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจรวม
47,183,829 384,341,657 69,502,241
5,200,670
14,470,697
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
- (3,624,748) (23,332,188)
(26,631)
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก
47,183,829 380,716,909 46,170,053
5,174,039
14,470,697
ผลการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
5,095,083 44,442,290 (33,518,072)
2,982,150
(8,656,756)
รายได้อื่น						
ดอกเบี้ยจ่าย						
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้						
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า						
ภาษีเงินได้						
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่						
ขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม						
ขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี						

งบการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

6 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน

66,828,565
426,936,962
493,715,527

520,699,094
(26,983,567)
493,715,527
10,344,695
(1,630,666)
(6,967,978)
(47,175,411)
(825,464)
7,983,380
(38,392,689)
(323,307)
(38,715,996)

รวม
บาท
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ธุรกิจผลิต
ธุรกิจบริการและ ธุรกิจบริการและ
รายการโทรทัศน์ ให้เช่าอุปกรณ์ ให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ	
บาท
บาท
บาท

ธุรกิจ
ขายสินค้า
บาท

ธุรกิจ
ให้บริการตัดต่อ
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สินทรัพย์ตามส่วนงาน						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
28,572,602 10,017,201 1,211,383,479
2,243,165 1,252,216,447
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
- 270,911,141
- 270,911,141
สินทรัพย์อื่นๆ
54,152,943 142,997,987 16,481,155 11,879,916
4,541,528 230,053,529
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถปันส่วนได้						
589,497
						 1,753,770,614
หนี้สินตามส่วนงาน						
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์
506,108
535,641
1,041,749
เงินกู้ยืมจากธนาคาร
20,000,000 20,000,000 112,606,932
- 152,606,932
หนี้สินอื่นๆ
25,022,102 57,619,992
9,699,181
1,568,425 93,909,700
						 247,558,381
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
5,388,186 61,320,812 30,021,936
5,531,951 102,262,885
รายจ่ายฝ่ายทุน
321,212 52,576,820 45,433,723
203,166 98,534,921

งบการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

6 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
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ธุรกิจผลิต
ธุรกิจบริการและ ธุรกิจบริการและ
รายการโทรทัศน์ ให้เช่าอุปกรณ์ ให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ	
บาท
บาท
บาท

ธุรกิจ
ขายสินค้า
บาท

ธุรกิจ
ให้บริการตัดต่อ
บาท

รวม
บาท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561						
รายได้						
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจรวม
44,131,746 369,412,840 71,040,340
5,147,091
20,557,060 510,289,077
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
- (2,890,763) (19,350,978)
(45,362)
- (22,287,103)
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก
44,131,746 366,522,077 51,689,362
5,101,729
20,557,060 488,001,974
ผลการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
1,039,458 27,310,475 (12,710,786)
2,577,553
(1,479,365) 16,737,335
รายได้อื่น						 22,562,387
ดอกเบี้ยจ่าย						 (7,419,638)
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้						 (63,538,947)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า						 (2,987,434)
ภาษีเงินได้						 (4,096,429)
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่						 (38,742,726)
ขาดทุนส่วนที่เป็นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม						
(37,216)
ขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี						 (38,779,942)

งบการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

6 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
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ธุรกิจผลิต
ธุรกิจบริการและ ธุรกิจบริการและ
รายการโทรทัศน์ ให้เช่าอุปกรณ์ ให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ	
บาท
บาท
บาท

ธุรกิจ
ขายสินค้า
บาท

ธุรกิจ
ให้บริการตัดต่อ
บาท

รวม
บาท

หนี้สินของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจากการด�ำเนินงานของทุกส่วนงานและใช้ในการบริหารสภาพคล่องโดยรวม

ข้อมูลส่วนงานธุรกิจให้บริการตัดต่อได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 10)

	ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สินทรัพย์ของส่วนงานประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า เงินลงทุนชั่วคราว และเงินสดส�ำหรับ
การด�ำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561						
สินทรัพย์ตามส่วนงาน						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
33,599,805 13,671,579 1,197,698,430
6,483,467 1,251,453,281
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
- 281,626,140
- 281,626,140
สินทรัพย์อื่นๆ
33,951,234 123,055,560 25,554,027 11,390,382
9,786,016 203,737,219
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถปันส่วนได้						
589,497
						 1,737,406,137
หนี้สินตามส่วนงาน
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์
34,739
817,828
1,352,797
2,205,364
เงินกู้ยืมจากธนาคาร
- 11,810,000 89,330,000
- 101,140,000
หนี้สินอื่นๆ
21,443,413 47,485,119 16,624,259
2,001,261 87,554,052
						 190,899,416
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
6,645,448 62,447,579 28,663,634
5,433,412 103,190,073
รายจ่ายฝ่ายทุน
287,856 37,891,066 12,541,304
1,174,286 51,894,512

งบการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

6 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม

เงินสดในมือ		
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม		
				

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

545,000
66,469,105
67,014,105

525,000
20,679,295
21,204,295

125,000
27,118,014
27,243,014

135,000
10,919,175
11,054,175

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง
ร้อยละ 0.37 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ระหว่างร้อยละ 0.37 ถึงร้อยละ 0.62 ต่อปี)

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

ลูกหนี้การค้า				
- กิจการอื่น		 125,681,853 164,803,570
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30.3)		
63,451
58,326
รายได้ค้างรับ		
1,154,874
417,442
หัก รายได้รับล่วงหน้า		
(4,098)
(8,607,826)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		 (31,869,109) (33,025,872)
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ - สุทธิ		
95,026,971 123,645,640
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		
4,856,728
4,340,367
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30.3)		
ลูกหนี้อื่น				
- กิจการอื่น		
4,070,832
3,452,942
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30.3)		
				 103,954,531 131,438,949

16,199,170
450,000
(2,582,682)
14,066,488
1,127,915
-

14,290,153
(2,630,162)
11,659,991
786,384
600,678

1,008,094
4,313,879
20,516,376

329,979
64,200
13,441,232

ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้ตัดจ�ำหน่ายลูกหนี้การค้า ซึ่งได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วจ�ำนวน 358,791
บาท ในงบการเงินรวม

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ (ต่อ)
	ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้าง
ช�ำระได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ 				
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ		
66,056,453
69,753,187
ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน		
20,118,521
42,889,080
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน		
6,600,196
6,205,376
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน		
5,528,655
12,062,960
เกินกว่า 12 เดือน 		
28,592,255
25,760,909
				 126,896,080 156,671,512
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		 (31,869,109) (33,025,872)
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ - สุทธิ		
95,026,971 123,645,640

10,369,304
3,913,525
2,366,341
16,649,170
(2,582,682)
14,066,488

8,549,300
3,374,512
2,366,341
14,290,153
(2,630,162)
11,659,991

9 สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม

อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์		
รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต		
งานร่วมทุนถ่ายท�ำภาพยนตร์ระหว่างผลิต		
งานตัดต่อระหว่างผลิต		
				

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

1,771,507
1,771,507

1,190,444
1,190,444

11,879,916
1,771,507
195,275
13,846,698

11,390,382
1,190,444
10,393
12,591,219

10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
	เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2562 มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนทั้งหมด
ในบริษทั ไทม์ แลปส์ จ�ำกัด (“บริษทั ย่อย”) ให้แก่บคุ คลภายนอกและผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย การขายดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิน้
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขายในงบการเงินรวม
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10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (ต่อ)
รายละเอียดของการด�ำเนินงานที่ยกเลิกมีดังนี้
10.1 ข้อมูลทางการเงินและกระแสเงินสดสุทธิ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

รายได้จากการให้บริการ
14,470,697
ต้นทุนการให้บริการ
(11,681,963)
ก�ำไรขั้นต้น
2,788,734
รายได้อื่น (ค่าใช้จ่ายอื่น)
83,170
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(1,355,758)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(10,413,039)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(8,896,893)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
(121,245)
ขาดทุนหลังหักภาษี - การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
(9,018,138)
ขาดทุนที่รับรู้ในการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์		
หลังออกจากงาน - สุทธิจากภาษี
(95,060)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
(9,113,198)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รวมกระแสเงินสด

(1,152,935)
(202,699)
(1,355,634)

20,557,060
(12,506,759)
8,050,301
16,326
(2,456,216)
(7,110,666)
(1,500,255)
33,655
(1,466,600)
(1,466,600)
2,208,754
(1,174,286)
1,034,468

10.2 รายละเอียดของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม				

พ.ศ. 2562

บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 14)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (หมายเหตุ 16)
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

2,065,614
1,698,095
2,243,165
226,559
551,260
6,784,693

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน

1,152,238
416,187
1,568,425

		เงินลงทุนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายในระหว่างปีถูกวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าที่ต�่ำกว่า
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเมือ่ มีการจัดประเภทใหม่ ท�ำให้เกิดการรับรูค้ า่ เผือ่ การ
ด้อยค่าจ�ำนวน 7,473,303 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ การวัดมูลค่า
ยุตธิ รรมทีไ่ ม่เกิดขึน้ เป็นประจ�ำโดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบราคาตลาดจัดอยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของล�ำดับชัน้ มูลค่ายุตธิ รรม
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

			

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

1,001,200,000 1,000,200,000
(32,848,261) (25,374,958)
968,351,739 974,825,042

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย
		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

			

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

- ส่วนที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
- ส่วนที่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
			

10,851,739
957,500,000
968,351,739

974,825,042
974,825,042

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้
		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

			

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี
974,825,042 974,302,562
ลงทุนเพิ่ม
1,000,000
1,000,000
การลดทุนของบริษัทย่อย
(3,000,000)
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (243,550,000)
การกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
- 246,072,480
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 24)
(7,473,303)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
(10,851,739)
ราคาสุทธิตามบัญชีสิ้นปี
957,500,000 974,825,042
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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บาท

บาท

บาท

บาท

ค่าเผื่อ			
การด้อยค่า			
ของ		
วิธี
เงินลงทุน
สุทธิ
ราคาทุน

พ.ศ. 2562

บาท

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
ของ
เงินลงทุน

บริษัทย่อยเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ

1,000,000
974,825,042

175,500,000
780,000,000
18,325,042

บาท

สุทธิ

พ.ศ. 2561		

ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ											
ภาพยนตร์โฆษณาและภาพยนตร์
ถือหุ้นโดยตรง 175,500 175,500
99.99
99.99 175,500,000
- 175,500,000 175,500,000
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้เช่าและบริการสถานที่ถ่ายท�ำ	
ถือหุ้นโดยตรง 780,000 780,000
99.99
99.99 780,000,000
- 780,000,000 780,000,000
บริษัท คนท�ำหนังสือ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายหนังสือ
ถือหุ้นโดยตรง
5,000
5,000
99.99
99.99
5,000,000 (5,000,000)
- 5,000,000 (5,000,000)
บริษัท ไทม์ แลปส์ จ�ำกัด
ให้บริการตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง ถือหุ้นโดยตรง
40,000 40,000
96.75
96.75
38,700,000 (27,848,261) 10,851,739 38,700,000 (20,374,958)
บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด
ให้บริการประสานงานและร่วมทุน											
ในการถ่ายท�ำและผลิตภาพยนตร์
ถือหุ้นโดยตรง
2,000
1,000
99.99
99.97
2,000,000
- 2,000,000 1,000,000
							 1,001,200,000 (32,848,261) 968,351,739 1,000,200,000 (25,374,958)

บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด

				
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

				
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

				
สัดส่วน		
			
ลักษณะ
ทุนที่ช�ำระแล้ว
ของการถือหุ้น
วิธี
บริษัทย่อย
ประเภทธุรกิจ
ความสัมพันธ์
พันบาท
ร้อยละ
ราคาทุน

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ (ต่อ)

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ (ต่อ)
บ ริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยูใ่ นการจัดท�ำงบการเงินรวมของกลุม่ กิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทั ย่อย
ที่ถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ
	ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 298,505 บาท เป็นของผู้ถือหุ้น
รายบุคคล ภายใต้บริษัท ไทม์ แลปส์ จ�ำกัด ซึ่งไม่มีสาระส�ำคัญ
พ.ศ. 2562
	เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุน
จดทะเบียนจากหุ้นสามัญจ�ำนวน 10,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 20,000 หุ้น ซึ่งมี
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ลงทุนในหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 1 ล้านบาท
	เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2562 มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนทั้งหมด
ในบริษัท ไทม์ แลปส์ จ�ำกัด ให้แก่บุคคลภายนอกและกรรมการ การขายดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2563 ดังนั้น เงินลงทุนในบริษัท ไทม์ แลปส์ จ�ำกัด ได้ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
พ.ศ. 2561
	เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัทรับคืนทุนจากบริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด เนื่องจากการลดทุนจด
ทะเบียนจ�ำนวน 10,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้ 100 บาท โดยได้รับช�ำระคืนทุนรวม 1 ล้านบาท
	เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 บริษทั รับคืนทุนจากบริษทั คนท�ำหนังสือ จ�ำกัด เนือ่ งจากการลดทุนจดทะเบียนจ�ำนวน
20,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้ 100 บาท โดยได้รับช�ำระคืนทุนรวม 2 ล้านบาท และกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 2 ล้านบาท
	บริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.
2559 และได้ช�ำระบัญชีเสร็จสิ้น ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้รับคืนทุนและก�ำไรสะสมจากบริษัท แม็ทชิ่ง
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด จ�ำนวน 147,444 บาท และกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน
110.52 ล้านบาท
	บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
ได้ชำ� ระบัญชีเสร็จสิน้ ในวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 บริษทั ได้รบั คืนทุนและก�ำไรสะสมจากบริษทั แม็ทชิง่ สตูดโิ อ พลัส
จ�ำกัด จ�ำนวน 271,404 บาท และกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 133.55 ล้านบาท
	เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติจัดตั้ง “บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด”
เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ โดยบริษัทลงทุนในหุ้นสามัญจ�ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.97
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12 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - สุทธิ
	บริษัทลงทุนในบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด จ�ำนวน 125,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.20 ของทุนจด
ทะเบียนและช�ำระแล้ว โดยเป็นการร่วมค้ากับบุคคลอื่นอีก 3 ฝ่าย
รายละเอียดของบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด มีดังนี้
สัดส่วนของการถือหุ้น
(ร้อยละ)
			
กิจการร่วมค้า
ประเภทของธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด ผลิตภาพยนตร์ โฆษณารายการโทรทัศน์
ผู้ถือหุ้นทางตรง
			 รวมถึงให้บริการงานด้านบันเทิงทุกรูปแบบ

10.20

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

10.20

กิจการร่วมค้าเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ามีดังนี้
งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชีต้นปี		
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 24)		
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
ราคาตามบัญชีสิ้นปี		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

1,884,755
(1,059,291)
(825,464)
-

4,872,189
(2,987,434)
1,884,755

1,884,755
(1,884,755)
-

5,199,563
(3,314,808)
1,884,755

	ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษทั รับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์
จ�ำกัด จ�ำนวน 1.88 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน 3.31 ล้านบาท) เนื่องจากกิจการร่วมค้ามีผลประกอบการขาดทุน
อย่างต่อเนือ่ งและมีราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนค�ำนวณจาก
มูลค่าจากการใช้ด้วยวิธีประมาณการกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราคิดลด ร้อยละ 8.80 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 9.10)
	เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บุคคลอืน่ ในกิจการร่วมค้า มีการลงทุนเพิม่ เติมในบริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ�ำกัด
เป็นจ�ำนวนเงิน 70 ล้านบาท ท�ำให้ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการลดลงจากร้อยละ 14.29 เป็นร้อยละ 10.20 โดยสัดส่วน
ของสิทธิในการออกเสียงในกิจการร่วมค้าไม่แตกต่างจากเดิม

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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12 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส�ำหรับกิจการร่วมค้า
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด ซึ่งปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงดังต่อไปนี้
		
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน
165,314,560
75,372,750
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
16,840,241
14,868,427
รวมสินทรัพย์
182,154,801
90,241,177
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
111,012,868
11,199,473
หนี้สินไม่หมุนเวียน
872,654
633,823
รวมหนี้สิน
111,885,522
11,833,296
สินทรัพย์สุทธิ
70,269,279
78,407,881

		
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป			

รายได้		
ต้นทุน		
รายได้อื่น (ค่าใช้จ่ายอื่น)
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ขาดทุนจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนหลังภาษีจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

79,901,462
(59,529,182)
(1,119,486)
87,291
(24,095,594)
(86,946)
(3,247,095)
(8,089,550)
(8,089,550)
(49,052)
(8,138,602)

12,318,786
(11,891,521)
502,454
83,526
(26,557,350)
(145,754)
(117,184)
(47,185)
(25,854,228)
(25,854,228)
156,786
(25,697,442)

	ข้อมูลข้างต้นเป็นจ�ำนวนทีร่ วมอยูใ่ นงบการเงินของกิจการร่วมค้า (ซึง่ ไม่ใช่เพียงแค่สว่ นแบ่งของกลุม่ กิจการในการร่วมค้า
ดังกล่าว) และได้ปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและกิจการร่วมค้า
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12 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ)
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของการในกิจการร่วมค้า
		
			

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มทุน
ขาดทุนส�ำหรับปี
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
มูลค่าตามบัญชี

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

78,407,881
(8,089,550)
(49,052)
70,269,279
-

34,105,323
70,000,000
(25,854,228)
156,786
78,407,881
1,884,755
1,884,755

13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
		
			

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม		
ราคาทุน
1,960,000
12,209,564
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(1,960,000)
(1,960,000)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
10,249,564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
10,249,564
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
- (10,249,564)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
ราคาทุน
1,960,000
1,960,000
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(1,960,000)
(1,960,000)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
-

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้งานและมีราคาทุน 1.96 ล้านบาท (พ.ศ. 2561
: จ�ำนวน 1.96 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดกาญจนบุรีมูลค่า 1.96 ล้านบาท (พ.ศ. 2561
: มูลค่า 1.96 ล้านบาท)

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ)
	เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 บริษทั ย่อยแห่งหนึง่ จ�ำหน่ายทีด่ นิ ทีต่ งั้ อยูจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์มลู ค่า 10.25 ล้านบาท
ในราคา 28.05 ล้านบาท บริษัทย่อยมีก�ำไรจากการจ�ำหน่าย 17.80 ล้านบาท
	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่มีรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
การจัดล�ำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 สามารถแสดงได้ดังนี้
•
•
•

ราคาเสนอซื้อ ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์อย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้อย่างที่มีสาระส�ำคัญ (ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระส�ำคัญ (ข้อมูลระดับที่ 3)

		
			

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

มูลค่ายุติธรรม		
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง - จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อมูลระดับที่ 2)
รวมมูลค่ายุติธรรม
-

เทคนิคการประเมินมูลค่าส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2
	มูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดยผู้ประเมิน
อิสระเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและมีประสบการณ์ในท�ำเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนทีม่ กี ารประเมินนัน้ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทีต่ งั้ อยูใ่ นจังหวัดกาญจนบุรี ประเมินราคาโดยวิธคี ดิ จากต้นทุน
(cost approach) โดยการประเมินนั้นราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะเทียบเคียงกันได้ในบริเวณใกล้เคียงกัน
ได้ถูกปรับปรุงส�ำหรับความแตกต่างในคุณลักษณะที่ส�ำคัญ เช่น ความกว้างของที่ดิน ข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่า คือ ราคาต่อตารางวา
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ส่วนปรับปรุง					
ที่ดินและ
อาคาร
อาคาร			
สิทธิการเช่า
ส�ำนักงานและ
โรงถ่ายและ
ระบบ
อุปกรณ์
อาคารโรงถ่าย ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค
กองถ่าย

งบการเงินรวม

บาท

บาท

บาท

เครื่องตกแต่ง			
ติดตั้งและ			
อุปกรณ์		
สินทรัพย์
ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง

บาท

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561										
ราคาทุน
491,650,815 20,776,600
217,821,864 329,277,224 248,042,855
28,844,532
98,116,954 14,725,347
1,841,366 1,451,097,557
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (2,639,605) (45,047,928) (17,913,403) (9,892,072) (22,244,000) (59,313,999) (11,907,364)
- (168,958,371)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
491,650,815 18,136,995
172,773,936 311,363,821 238,150,783
6,600,532
38,802,955
2,817,983
1,841,366 1,282,139,186
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561										
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
491,650,815 18,136,995
172,773,936 311,363,821 238,150,783
6,600,532
38,802,955
2,817,983
1,841,366 1,282,139,186
ซื้อสินทรัพย์
166,083
1,202,693
1,687,858
880,821
2,558,426
7,912,481
14,408,362
โอนเข้า (ออก)
1,404,882
1,988,115
(3,392,997)
จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(178)
(155,811) (1,073,690)
(1,229,679)
ค่าเสื่อมราคา
- (1,892,075)
(8,490,642)
(6,193,448) (12,411,300)
(3,147,106) (10,931,789)
(798,228)
- (43,864,588)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
491,650,815 16,411,003
166,890,869 305,170,373 227,427,341
4,334,069
32,261,896
946,065
6,360,850 1,251,453,281
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561		
ราคาทุน
491,650,815 20,942,683
220,429,439 329,277,224 249,730,713
17,087,715
90,457,076
6,076,870
6,360,850 1,432,013,385
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (4,531,680) (53,538,570) (24,106,851) (22,303,372) (12,753,646) (58,195,180) (5,130,805)
- (180,560,104)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
491,650,815 16,411,003
166,890,869 305,170,373 227,427,341
4,334,069
32,261,896
946,065
6,360,850 1,251,453,281

		

		
		
ที่ดิน

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ส่วนปรับปรุง					
ที่ดินและ
อาคาร
อาคาร			
สิทธิการเช่า
ส�ำนักงานและ
โรงถ่ายและ
ระบบ
อุปกรณ์
อาคารโรงถ่าย ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค
กองถ่าย

งบการเงินรวม

บาท

บาท

บาท

เครื่องตกแต่ง			
ติดตั้งและ			
อุปกรณ์		
สินทรัพย์
ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง

บาท

รวม

	ที่ดินของบริษัทย่อยที่มีมูลค่าตามบัญชีจ�ำนวน 278.24 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน 278.24 ล้านบาท) ได้ถูกน�ำไปใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อส�ำหรับเงินกู้ยืมธนาคารที่กู้ยืมโดย
บริษัทย่อย

ให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล�ำดับ ในงบการเงินรวม

	
ค่าเสื่อมราคาจ�ำนวน 30,050,653 บาท (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน 30,134,846 บาท) และจ�ำนวน 13,486,288 บาท (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน 13,729,742 บาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562										
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
491,650,815 16,411,003
166,890,869 305,170,373 227,427,341
4,334,069
32,261,896
946,065
6,360,850 1,251,453,281
ซื้อสินทรัพย์
8,761,611
620,034
234,166
8,823,137
103,090
29,093,709
47,635,747
โอนเข้า (ออก)
15,309,611
1,571,104
4,208,370
(21,089,085)
จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(1)
(952,438)
(2)
(419)
(236,838)
(365,168)
(1,554,866)
การด้อยค่า
(1)
(1,780,752)
(21)
(1,780,774)
จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน										
ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 10)
(1,565,420)
(677,745)
(2,243,165)
ค่าเสื่อมราคา
- (1,895,351)
(8,573,039)
(6,193,448) (12,465,726)
(2,916,962) (11,161,256)
(331,159)
- (43,536,941)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
500,412,426 14,515,650
171,514,285 298,976,925 216,532,696
85,434
33,217,564
352,828
14,365,474 1,249,973,282
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562										
ราคาทุน
500,412,426 20,926,203
232,401,359 329,277,224 251,227,495
3,494,672
90,450,693
5,176,870
14,365,474 1,447,732,416
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
- (6,410,552) (59,106,322) (30,300,299) (34,694,778)
(3,409,238) (57,233,129) (4,824,042)
- (195,978,360)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(1)
(1,780,752)
(21)
(1,780,774)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
500,412,426 14,515,650
171,514,285 298,976,925 216,532,696
85,434
33,217,564
352,828
14,365,474 1,249,973,282

		

		
		
ที่ดิน

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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บาท

บาท

บาท

บาท

ส่วนปรับปรุง				
ที่ดินและ
อาคาร
อาคาร		
สิทธิการเช่า
ส�ำนักงานและ
โรงถ่ายและ
อุปกรณ์
อาคารโรงถ่าย ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง
กองถ่าย

บาท

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณส�ำนักงาน
เครื่องตกแต่ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ยานพาหนะ

บาท

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561							
ราคาทุน
931,229
60,087,145 20,856,423 16,298,215 35,979,098 12,899,510 147,051,620
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(341,046) (31,677,523) (14,045,842) (15,265,287) (33,715,880) (10,966,478) (106,012,056)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
590,183
28,409,622 6,810,581
1,032,928
2,263,218 1,933,032 41,039,564
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561							
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
590,183
28,409,622 6,810,581
1,032,928
2,263,218 1,933,032 41,039,564
ซื้อสินทรัพย์
232,928
232,928
จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(178)
(67,726) (1,063,411) (1,131,315)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 26)
(46,560)
(3,004,357) (1,042,821)
(654,965) (1,161,979)
(630,690) (6,541,372)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
543,623
25,405,265 5,767,760
377,785
1,266,441
238,931 33,599,805
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561							
ราคาทุน
931,229
60,087,145 20,856,423
4,213,982 26,803,295 4,673,510 117,565,584
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(387,606) (34,681,880) (15,088,663) (3,836,197) (25,536,854) (4,434,579) (83,965,779)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
543,623
25,405,265 5,767,760
377,785
1,266,441
238,931 33,599,805

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
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บาท

บาท

บาท

บาท

ส่วนปรับปรุง				
ที่ดินและ
อาคาร
อาคาร		
สิทธิการเช่า
ส�ำนักงานและ
โรงถ่ายและ
อุปกรณ์
อาคารโรงถ่าย ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง
กองถ่าย

บาท

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณส�ำนักงาน
เครื่องตกแต่ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ยานพาหนะ

บาท

รวม

	ค่าเสื่อมราคาจ�ำนวน 1,365,754 บาท (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน 1,697,786 บาท) และจ�ำนวน 3,916,564 บาท (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน 4,843,586 บาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนการให้
บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล�ำดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562						
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
543,623
25,405,265 5,767,760
377,785
1,266,441
238,931 33,599,805
ซื้อสินทรัพย์
31,000
255,473
286,473
จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(419)
(30,939)
(31,358)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 26)
(46,561)
(3,004,358) (1,042,821)
(322,932)
(692,647)
(172,999) (5,282,318)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
497,062
22,400,907 4,724,939
85,434
798,328
65,932 28,572,602
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562			
ราคาทุน
931,229
60,087,145 20,856,423
3,494,672 25,988,500 4,673,510 116,031,479
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(434,167) (37,686,238) (16,131,484) (3,409,238) (25,190,172) (4,607,578) (87,458,877)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
497,062
22,400,907 4,724,939
85,434
798,328
65,932 28,572,602

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

15 สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
		

งบการเงินรวม

อุปกรณ์กองถ่าย
ยานพาหนะ
			

บาท

บาท

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

รวม

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561				
ราคาทุน
774,767,118 170,121,324
252,881 945,141,323
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(530,487,584) (107,234,074)
- (637,721,658)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
244,279,534
62,887,250
252,881 307,419,665
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
244,279,534
62,887,250
252,881 307,419,665
ซื้อสินทรัพย์
25,892,669
4,424,645
6,076,556
36,393,870
โอนเข้า (ออก)
223,920
(223,920)
จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(4,227,920)
(29,571)
(28,960)
(4,286,451)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 26)
(48,344,733)
(9,556,211)
- (57,900,944)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
217,823,470
57,726,113
6,076,557 281,626,140
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561				
ราคาทุน
788,206,487 173,285,369
6,076,557 967,568,413
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(570,383,017) (115,559,256)
- (685,942,273)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
217,823,470
57,726,113
6,076,557 281,626,140
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
217,823,470
57,726,113
6,076,557 281,626,140
ซื้อสินทรัพย์
39,380,626
8,221,959
610,455
48,213,040
โอนเข้า (ออก)
5,390,178
(5,390,178)
จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(1,427,173)
(640,783)
(2,067,956)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 26)
(47,504,207)
(9,355,876)
- (56,860,083)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
213,662,894
55,951,413
1,296,834 270,911,141
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562				
ราคาทุน
815,477,711 174,961,645
1,296,834 991,736,190
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(601,814,817) (119,010,232)
- (720,825,049)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
213,662,894
55,951,413
1,296,834 270,911,141
	
ค่าเสื่อมราคาจ�ำนวน 56,860,083 บาท (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน 57,900,944 บาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนการให้บริการ

ในงบการเงินรวม

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าซึ่งไม่ใช่สัญญาเช่าระยะยาว

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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15 สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ (ต่อ)
	สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์กองถ่ายและ
ยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้
		

งบการเงินรวม

			

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

22,041,036
(7,625,115)
14,415,921

19,730,755
(5,822,100)
13,908,655

16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
		

งบการเงินรวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งานระหว่าง
พัฒนา

ค่าลิขสิทธิ์

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561				
ราคาทุน
12,318,962
92,000
350,825
12,761,787
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(8,758,863)
(8,758,863)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
3,560,099
92,000
350,825
4,002,924
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
3,560,099
92,000
350,825
4,002,924
ซื้อสินทรัพย์
993,716
80,000
1,073,716
โอนเข้า (ออก)
172,000
(172,000)
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(10)
(10)
ค่าตัดจ�ำหน่าย
(1,424,541)
(1,424,541)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
3,301,264
350,825
3,652,089
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561				
ราคาทุน
12,375,806
350,825
12,726,631
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(9,074,542)
(9,074,542)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
3,301,264
350,825
3,652,089
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)
		

งบการเงินรวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งานระหว่าง
พัฒนา

ค่าลิขสิทธิ์

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
3,301,264
350,825
3,652,089
ซื้อสินทรัพย์
1,522,519
1,522,519
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(1)
(1)
จัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 10)
(226,559)
(226,559)
ค่าตัดจ�ำหน่าย
(1,865,861)
(1,865,861)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
2,731,362
350,825
3,082,187
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562				
ราคาทุน
8,400,999
350,825
8,751,824
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(5,669,637)
(5,669,637)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
2,731,362
350,825
3,082,187

	ค่าตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 1,093,585 บาท (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน 1,093,585 บาท) และจ�ำนวน 772,276 บาท (พ.ศ. 2561
: จ�ำนวน 330,956 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารตามล�ำดับในงบการเงินรวม
		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งานระหว่าง
พัฒนา

ค่าลิขสิทธิ์

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561				
ราคาทุน
3,551,522
92,000
45,500
3,689,022
หัก ค่าตัดจ�ำหน่าย
(3,352,963)
(3,352,963)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
198,559
92,000
45,500
336,059
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
198,559
92,000
45,500
336,059
ซื้อสินทรัพย์
6,350
80,000
86,350
โอนเข้า (ออก)
172,000
(172,000)
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(10)
(10)
ค่าตัดจ�ำหน่าย (หมายเหตุ 26)
(104,075)
(104,075)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
272,824
45,500
318,324
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561				
ราคาทุน
2,575,500
45,500
2,621,000
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(2,302,676)
(2,302,676)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
272,824
45,500
318,324

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)
		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งานระหว่าง
พัฒนา

ค่าลิขสิทธิ์

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
272,824
45,500
318,324
ค่าตัดจ�ำหน่าย (หมายเหตุ 26)
(105,868)
(105,868)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
166,956
45,500
212,456
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562				
ราคาทุน
2,575,500
45,500
2,621,000
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(2,408,544)
(2,408,544)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
166,956
45,500
212,456
	
ค่าตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 105,868 บาท (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน 104,075 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในงบ

การเงินเฉพาะกิจการ

17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำ� นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทัง้ จ�ำนวนตามวิธหี นีส้ นิ โดยใช้อตั ราภาษีรอ้ ยละ 20 (พ.ศ. 2561
: ร้อยละ 20) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์
และหนี้สินของกลุ่มกิจการสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์				
		 ภายใน 12 เดือน
6,918,661
6,593,102
516,536
526,033
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์				
		 เกินกว่า 12 เดือน
6,301,209
5,074,279
3,342,980
3,204,562
			
13,219,870
11,667,381
3,859,516
3,730,595
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายช�ำระ				
		 เกินกว่า 12 เดือน
(1,455,560) (10,381,452)
			
(1,455,560) (10,381,452)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
11,764,310
1,285,929
3,859,516
3,730,595
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17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่ม(ลด)ในก�ำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 27)
เพิ่ม(ลด)ในก�ำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

3,730,595
433,591
(304,670)
3,859,516

3,397,822
332,773
3,730,595

1,285,929
10,257,879
220,502
11,764,310

2,839,477
(1,553,548)
1,285,929

	สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถแสดงหักกลบกันเมื่อสินทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้ดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน
	ส�ำหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย์ และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย์ และหนีส้ นิ สุทธิ
ในแต่ละบริษัท
		

งบการเงินรวม

1 มกราคม
ภาษีเพิ่ม (ลด)
พ.ศ. 2562
ในก�ำไรหรือขาดทุน
			

บาท

บาท

ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6,593,102
(219,281)
6,373,821
ผลประโยชน์พนักงาน
5,074,279
1,006,428
220,502
6,301,209
ประมาณการเงินชดเชยพนักงาน
544,840
544,840
			
11,667,381
1,331,987
220,502
13,219,870
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(958,808)
(496,752)
(1,455,560)
ค่าเสื่อมราคา
(9,422,644)
9,422,644
			
(10,381,452)
8,925,892
(1,455,560)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
1,285,929
10,257,879
220,502
11,764,310

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)
		

งบการเงินรวม

1 มกราคม
ภาษีเพิ่ม (ลด)
พ.ศ. 2561
ในก�ำไรหรือขาดทุน
			

บาท

บาท

ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
5,391,218
1,201,884
6,593,102
ผลประโยชน์พนักงาน
6,345,345
(1,271,066)
5,074,279
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
5,070
(5,070)
			
11,741,633
(74,252)
11,667,381
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(522,614)
(436,194)
(958,808)
ค่าเสื่อมราคา
(8,379,542)
(1,043,102)
(9,422,644)
			
(8,902,156)
(1,479,296)
- (10,381,452)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
2,839,477
(1,553,548)
1,285,929

		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
ภาษีเพิ่ม (ลด)
พ.ศ. 2562
ในก�ำไรหรือขาดทุน
			

บาท

บาท

ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
526,033
(9,497)
516,536
ผลประโยชน์พนักงาน
3,204,562
443,088
(304,670)
3,342,980
			
3,730,595
443,591
(304,670)
3,859,516
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
3,730,595
433,591
(304,670)
3,859,516

		 งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
ภาษีเพิ่ม (ลด)
พ.ศ. 2561
ในก�ำไรหรือขาดทุน
			

บาท

บาท

ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
557,477
(31,444)
526,033
ผลประโยชน์พนักงาน
2,835,275
369,287
3,204,562
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
5,070
(5,070)
			
3,397,822
332,773
3,730,595
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
3,397,822
332,773
3,730,595
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17 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)
	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำ� หรับรายการขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรูไ้ ม่เกินจ�ำนวนทีเ่ ป็นไปได้คอ่ นข้าง
แน่ว่าจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น
	กลุม่ กิจการและบริษทั ไม่ได้รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้จำ� นวน 78,947,537 บาท และจ�ำนวน 51,814,800 บาท (พ.ศ. 2561
: จ�ำนวน 74,188,775 บาท และจ�ำนวน 55,217,073 บาท) ตามล�ำดับ ที่เกิดจากรายการขาดทุนจ�ำนวน 394,737,684
บาท และจ�ำนวน 259,074,000 บาท (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน 370,943,877 บาท และจ�ำนวน 276,085,365 บาท) ตาม
ล�ำดับ ที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบกับก�ำไรทางภาษีในอนาคต

18 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

เจ้าหนี้การค้า				
- กิจการอื่น
10,115,772
8,763,983
87,165
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 30.3)
32,635
9,630
724,178
รายได้รับล่วงหน้า
360,879
6,339,292
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์
1,041,749
2,205,364
เงินมัดจ�ำตามสัญญา
1,381,648
766,123
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
4,016,424
6,171,609
2,043,178
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
24,143,765
15,898,337
4,272,165
			
41,092,872
40,154,338
7,126,686

284,217
611,496
934,579
34,739
43,178
2,651,500
4,559,709

19 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
ก�ำไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
			

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

279,215
1,615,849
1,895,064

418,350
1,079,147
1,497,497

1,655,379
10,766,480
148,672
12,570,531

1,574,811
11,886,844
294,305
13,755,960
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20 เงินกู้ยืม
ก)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนด				
ช�ำระภายในหนึ่งปี
14,556,000
23,450,000
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนด				
ช�ำระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
98,050,932
77,690,000
			
112,606,932 101,140,000
-

-

		การเคลื่อนไหวส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
วิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกู้ยืมเพิ่ม
การจ่ายคืนเงินกู้ยืม
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

101,140,000
34,890,000
(23,423,068)
112,606,932

129,930,000
(28,790,000)
101,140,000

-

-

		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร จ�ำนวน 112.61 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน
101.14 ล้านบาท) เป็นเงินกู้ยืมของบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ทั้งหมด (พ.ศ. 2561 : เป็น
ของบริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด จ�ำนวน 11.81 ล้านบาท และ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำนวน
89.33 ล้านบาท)
		บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ท�ำสัญญากู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศแห่งหนึ่งเป็นจ�ำนวน 537 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการ The Studio Park เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว
คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่ำหักส่วนต่างที่ก�ำหนด (MLR - margin) ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
		

-	วงเงินกู้ยืม 500 ล้านบาท มีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2561 ถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2569 ตามอัตราร้อยละทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาเงินกู้ เงินกูย้ มื ดังกล่าวค�ำ้ ประกันโดยการจ�ำนอง
ที่ดินของบริษัทย่อยดังกล่าว

		

-	วงเงินกู้ยืม 25 ล้านบาท มีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2569 ตามอัตราร้อยละทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาเงินกู้ เงินกูย้ มื ดังกล่าวค�ำ้ ประกันโดยการจ�ำนอง
ที่ดินของบริษัทย่อยดังกล่าว
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ)
ก)
		

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ (ต่อ)
-	วงเงินกู้ยืม 12 ล้านบาท มีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2569 ตามอัตราร้อยละทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาเงินกู้ เงินกูย้ มื ดังกล่าวค�ำ้ ประกันโดยการจ�ำนอง
ที่ดินของบริษัทย่อยดังกล่าว

		ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด�ำรง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและการรักษาสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้น เป็นต้น
		 วงเงินกู้ยืม
		

กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวครบก�ำหนดเกิน 1 ปี

		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

2,110,000

-

-

-

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังต่อไปนี้

		

งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

112,606,932

101,140,000

112,606,932

101,140,000

		มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลด
ไม่มีสาระส�ำคัญ
		มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนค�ำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่
อัตราร้อยละ 5.75 ถึงร้อยละ 6.25 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : อัตราร้อยละ 5.75 ถึงร้อยละ 6.25 ต่อปี) และอยู่ในข้อมูล
ระดับ 2 ของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
ข)
		

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ครบก�ำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบก�ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
			

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

3,257,939
1,180,863
4,438,802

3,830,268
2,868,295
6,698,563

-

-
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ)
ค)
		

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2562

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
			
			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
			
			

พ.ศ. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

ร้อยละ 5.00 และ
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 6.00			
ร้อยละ 5.70 และ ร้อยละ 5.89 และ
ร้อยละ 5.73 และ
ร้อยละ 6.25
ร้อยละ 5.89		
ร้อยละ 6.00 และ ร้อยละ 6.00 และ
ร้อยละ 6.25 และ
ร้อยละ 6.25		
ร้อยละ 7.02

21 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
	โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการท�ำงานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของ
สมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

งบแสดงฐานะการเงิน :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
35,280,819
26,459,737
16,714,900
ก�ำไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในก�ำไร				
จากการด�ำเนินงาน :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
8,992,481
4,096,707
2,384,240
การวัดมูลค่าใหม่ส�ำหรับ :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
(1,798,994)
1,523,351
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2,055,438
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21 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
26,459,737
32,675,730
16,022,811
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
2,939,482
3,422,447
861,371
ต้นทุนบริการในอดีต
5,440,342
2,155,900
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
612,657
674,260
261,613
โอนย้ายพนักงานไปบริษัทย่อย
(894,644)
			
35,452,218
36,772,437
18,407,051
การวัดมูลค่าใหม่				
ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง				
		 ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
1,142,156
402,304
ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง				
		 ข้อสมมติฐานทางการเงิน
2,898,216
1,098,147
(ผลก�ำไร)ที่เกิดจากประสบการณ์
(2,241,378)
(3,023,802)
			
1,798,994
(1,523,351)
จ่ายช�ำระผลประโยชน์
(1,970,393) (10,312,700)
(168,800)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
35,280,819
26,459,737
16,714,900

14,176,373
1,742,170
313,268
16,231,811
(209,000)
16,022,811

	เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมี
ผลบังคับใช้เมือ่ พ้นก�ำหนด 30 วัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญได้แก่คา่ ชดเชยส�ำหรับ
พนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จะเปลี่ยนจากจ�ำนวน 300 วัน ของค่าจ้างอัตราสุดท้าย
เป็น 400 วัน ของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนบริการในอดีต
ในระหว่างปี

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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21 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้
		
		
			

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

ร้อยละ

ร้อยละ

อัตราคิดลด
1.61
อัตราเงินเฟ้อ
2.50
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน		
- อายุต�่ำกว่า 40 ปี
5
- อายุ 40 ปี ถึง 55 ปี
4
- อายุมากกว่า 55 ปี
3
อัตราการลาออกโดยสมัครใจ		
- อายุต�่ำกว่า 30 ปี
30
- อายุ 30 ปี ถึง 40 ปี
14
- อายุ 40 ปี ถึง 55 ปี
8
- อายุมากกว่า 55 ปี
0
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2.67
2.50
6
4
3
24
14
9
0
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อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิตของพนักงาน

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิตของพนักงาน

ร้อยละ 1		
ร้อยละ 1		
ร้อยละ 20		
ร้อยละ 1		

ร้อยละ 1		
ร้อยละ 1		
ร้อยละ 20		
ร้อยละ 1		

ร้อยละ 1		
ร้อยละ 1		
ร้อยละ 20		
ร้อยละ 1		

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

ร้อยละ 1		
ร้อยละ 1		
ร้อยละ 20		
ร้อยละ 1		

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

ลดลง ร้อยละ 8.65		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.76
ลดลง ร้อยละ 10.58
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.32		

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.13		
ลดลง ร้อยละ 8.84		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.97		
ลดลง ร้อยละ 0.39		

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.89
ลดลง ร้อยละ 9.55
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.02
ลดลง ร้อยละ 0.34

ลดลง ร้อยละ 8.05		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.89		
ลดลง ร้อยละ 8.32		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.30		

ลดลง ร้อยละ 7.92		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.77		
ลดลง ร้อยละ 8.99		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.25		

การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.07		
ลดลง ร้อยละ 8.06		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.66		
ลดลง ร้อยละ 0.33		

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.88
ลดลง ร้อยละ 8.82
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.45
ลดลง ร้อยละ 0.30

การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง ร้อยละ 8.83		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.93		
ลดลง ร้อยละ 9.87		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.35		

การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

งบการเงินรวม
การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังนี้

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)

21 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

21 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)
	การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนีอ้ า้ งอิงจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึง่ ขณะทีใ่ ห้ขอ้ สมมติอนื่ คงที่ ใน
ทางปฏิบตั ิ สถานการณ์ดงั กล่าวยากทีจ่ ะเกิดขึน้ และการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติบางเรือ่ งอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการ
ค�ำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้ทมี่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้
วิธีเดียวกันกับการค�ำนวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�ำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
	กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก�ำหนดไว้ โดยความเสี่ยงที่
มีนัยส�ำคัญมีดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทน : อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะท�ำให้หนี้สิน
		 ที่แท้จริงของพันธบัตร		 ของโครงการเพิ่มสูงขึ้น
ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ

:	ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุบางส่วนได้ผูกอยู่กับ
ภาวะเงินเฟ้อโดยเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจะท�ำให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 12.1 ปี (พ.ศ. 2561 : ระยะเวลา 9.6 ปี)
การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลดมีดังนี้
งบการเงินรวม
น้อยกว่า 1 ปี

ระหว่าง 1-2 ปี

ระหว่าง 2-5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ ปี พ.ศ. 2562					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
7,875,875
265,231
6,312,118
64,037,940
รวม		
7,875,875
265,231
6,312,118
64,037,940

78,491,164
78,491,164

งบการเงินรวม
น้อยกว่า 1 ปี

ระหว่าง 1-2 ปี

ระหว่าง 2-5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ ปี พ.ศ. 2561					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
6,434,583
1,450,917
4,754,482
50,888,255
รวม		
6,434,583
1,450,917
4,754,482
50,888,255
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21 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)
การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลดมีดังนี้ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
น้อยกว่า 1 ปี

ระหว่าง 1-2 ปี

ระหว่าง 2-5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ ปี พ.ศ. 2562					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
5,136,866
265,231
2,381,542
21,034,741
รวม		
5,136,866
265,231
2,381,542
21,034,741

28,818,380
28,818,380

งบการเงินเฉพาะกิจการ
น้อยกว่า 1 ปี

ระหว่าง 1-2 ปี

ระหว่าง 2-5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ ปี พ.ศ. 2561					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
4,602,741
1,140,356
2,448,186
20,965,280
รวม		
4,602,741
1,140,356
2,448,186
20,965,280

29,156,563
29,156,563

22 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หุ้นที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่า

จ�ำนวนหุ้น
จดทะเบียน

จ�ำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

รวม

หุ้น

หุ้น

บาท

บาท

บาท

781,629,851
781,629,851
781,629,851

781,628,733
781,628,733
781,628,733

781,628,733
781,628,733
781,628,733

906,214,683 1,687,843,416
906,214,683 1,687,843,416
906,214,683 1,687,843,416

	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจ�ำนวน 781,629,851 หุ้น (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน

781,629,851 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2561 : มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) หุ้นสามัญที่ได้ออกและ
เรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้วมีจ�ำนวน 781,628,733 หุ้น (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน 781,628,733 หุ้น)
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23 ส�ำรองตามกฎหมาย
		
		

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

			

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

10,658,657
10,658,657

10,658,657
10,658,657

	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส�ำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ
หลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ส�ำรองนี้ไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้

24 รายได้อื่น (ค่าใช้จ่ายอื่น)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (หมายเหตุ 30.1)
32,138,726
ดอกเบี้ยรับ
113,517
104,058
64,950
รายได้ค่าบริหารจัดการให้แก่บริษัทย่อย (หมายเหตุ 30.1)
30,228,012
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
17,800,436
(ขาดทุน)ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
(1,355,646)
3,092,502
(20,611)
ก�ำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
40,017
12,249
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(7,473,303)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า				
(หมายเหตุ 12)
(1,059,291)
(1,884,755)
ขาดทุนจากค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
(117,871)
อื่นๆ		
665,438
1,536,816
17,373
			
(1,713,836)
22,546,061
53,070,392

30,954,849
66,209
60,000
1,816,521
2,941,329
(3,314,808)
125,344
32,649,444

25 ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

ดอกเบี้ย 				
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 30.2)
506,416
เงินกู้ยืมจากธนาคาร
6,620,775
6,878,727
924,577
สัญญาเช่าการเงิน
347,203
540,912
			
6,967,978
7,419,639
1,430,993
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26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า (หมายเหตุ 15)
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าบริการจ่ายบุคคลภายนอก
ค่าเช่า		
ค่านายหน้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

39,098,575
56,860,083
772,276
234,180,866
8,797,489
30,674,920
6,759,829
25,662,483
376,041

39,524,760
57,900,944
330,956
223,853,555
3,978,457
38,588,281
14,285,379
29,314,487
3,020,225

5,282,318
105,868
29,601,349
2,384,240
14,439,000
3,566,748
16,308,843
170,000

6,541,372
104,075
36,145,159
2,055,438
25,850,791
3,508,000
15,416,283
170,000

27 ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบันส�ำหรับก�ำไรทางภาษีส�ำหรับปี
49,647
2,542,881
การปรับปรุงจากงวดก่อน
2,346,097
รวมภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน
2,395,744
2,542,881
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 17)
(10,257,879)
1,553,548
(433,591)
ภาษีเงินได้
(7,862,135)
4,096,429
(433,591)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปันส่วนให้กับ:				
(ก�ำไร)ขาดทุนจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
(7,983,380)
4,130,084
(433,591)
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
121,245
(33,655)
			
(7,862,135)
4,096,429
(433,591)

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

(332,773)
(332,773)
(332,773)
(332,773)
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27 ภาษีเงินได้ (ต่อ)
	กลุ่มกิจการต้องจ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับก�ำไรก่อนหักภาษีด้วยจ�ำนวนที่แตกต่างจากจ�ำนวนที่ค�ำนวณขึ้นตามอัตราภาษี
ร้อยละ 20 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 20) ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(46,578,131) (34,683,513)
6,441,297
ภาษีเงินได้ค�ำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20				
(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 20)
(9,315,626)
(6,936,703)
1,288,259
ผลกระทบ :				
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าสุทธิจากภาษี
285,501
597,487
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
(9,422,644)
(105,815)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
3,020,601
369,625
1,915,002
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีเงินได้ได้ 2 เท่า
(1,773,524)
(52,443)
(39,903)
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รับรู้
(3,596,949)
(3,596,949)
ก�ำไร(ขาดทุน)ทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
10,594,409
10,224,278
การปรับปรุงจากงวดก่อน
2,346,097
ภาษีเงินได้
(7,862,135)
4,096,429
(433,591)

(32,529,130)
(6,505,826)
(400,000)
704,965
(8,211)
5,876,299
(332,773)

28 ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
	ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วย
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วในระหว่างปี
การค�ำนวณก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่				
จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (บาท)
(29,374,551) (37,276,126)
6,874,888
จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก (บาท)
(9,018,138)
(1,466,600)
			
(38,392,689) (38,742,726)
6,874,888
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)
781,628,733 781,628,733 781,628,733
ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)				
จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
(0.04)
(0.04)
0.01
จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
(0.01)
(0.01)
-

(32,196,357)
(32,196,357)
781,628,733
(0.04)
-

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
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29 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
29.1 หนังสือค�้ำประกัน
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็น
หลักประกันส�ำหรับสัญญาเช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์ เพื่อค�้ำประกันผลงาน และการใช้ไฟฟ้าของ
บริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 2.91 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน 1.28 ล้านบาท)
29.2 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
		ภาระผูกพันทีเ่ ป็นข้อผูกมัด ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ ไม่ได้รบั รูใ้ นงบการเงิน
มีดังนี้
งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

3,517,502

14,326,822

-

-

29.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวกับ
บุคคลภายนอกเกีย่ วกับการเช่าทีด่ นิ และทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง โดยมียอดรวมของจ�ำนวนเงินค่าเช่าขัน้ ต�ำ่ ภายใต้
สัญญาเช่าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้
งบการเงินรวม

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

4,648,842
5,829,895
8,820,000
19,298,737

4,250,526
5,084,211
9,540,000
18,874,737

1,614,737
2,953,684
8,820,000
13,388,421

1,730,526
2,964,211
9,540,000
14,234,737

29.4 การค�้ำประกัน
		บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้น�ำที่ดินไปจดจ�ำนองเพื่อค�้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารจ�ำนวน 537 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : จ�ำนวน 500 ล้านบาท)

30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	กิจการและบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอืน่ แห่งหนึง่ หรือมากกว่าหนึง่ แห่ง
โดยทีบ่ คุ คลหรือกิจการนัน้ มีอำ� นาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั
รวมถึงบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อยและบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
	บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญเหนือบริษัท
ผูบ้ ริหารส�ำคัญรวมทัง้ กรรมการและพนักงานของบริษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลเหล่านัน้ กิจการ
และบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
	ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องค�ำนึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
	บริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั บีบที วี ี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นประเทศไทย บริษทั ใหญ่ดงั กล่าวถือหุน้ ในบริษทั คิดเป็น
จ�ำนวนร้อยละ 70.51 จ�ำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 24.49 ถือโดยบุคคลทั่วไป รายละเอียดของบริษัทย่อยและกิจการร่วม
ค้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 11 และหมายเหตุ 12
	รายการค้ากับบริษัทในกลุ่มกิจการ บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด ถือเป็นรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการและครอบครัวของกรรมการถือเป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทมีรายการค้าในระหว่างปีมีดังนี้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด
บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท คนท�ำหนังสือ จ�ำกัด
บริษัท ไทม์แลปส์ จ�ำกัด
บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์
เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จ�ำกัด
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด
บริษัท มีเดีย ซีน จ�ำกัด
บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ�ำกัด

ประเทศที่จัดตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันและมีกรรมการร่วมกัน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

กิจการที่เกี่ยวข้องกันและมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันและมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันและมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันและมีกรรมการร่วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันและมีกรรมการร่วมกัน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
30.1 รายได้จากการขายและบริการ
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได้จากการให้เช่าและบริการ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,785,080
2,523,874
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 24)
32,138,726
30,954,849
รายได้อื่น				
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 24)
30,228,012
60,000
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
30.2 การซื้อสินค้าและบริการ
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

ต้นทุนการให้บริการ				
บริษัทย่อย
3,201,424
2,613,139
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
12,116,033
11,512,500
12,053,250
11,512,500
			
12,116,033
11,512,500
15,254,674
14,125,639
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5,322,015
4,104,210
1,516,263
1,530,597
ค่าเช่าอาคาร				
กรรมการบริษัท
908,566
663,158
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 25)
506,416
402,500

30.3 ยอดคงเหลือที่เกิดจากรายได้ค่าสินค้า/บริการและการซื้อสินค้า/บริการ
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

ลูกหนี้การค้า				
(รวมอยู่ใน หมายเหตุ 8
“ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ”)				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
63,451
58,326
ดอกเบี้ยค้างรับ				
(รวมอยู่ใน หมายเหตุ 8				
“ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ”)				
บริษัทย่อย
600,678
ลูกหนี้อื่น				
(รวมอยู่ใน หมายเหตุ 8 				
“ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ”)				
บริษัทย่อย
4,313,879
64,200

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
30.3 ยอดคงเหลือที่เกิดจากรายได้ค่าสินค้า/บริการและการซื้อสินค้า/บริการ (ต่อ)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

เจ้าหนี้การค้า				
(รวมอยู่ใน หมายเหตุ 18				
“เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น”)				
บริษัทย่อย
714,548
601,866
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
32,635
9,630
9,630
9,630
			
32,635
9,630
724,178
611,496
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
355,595
364,518
110,693
110,693

30.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
		
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บริษัทย่อย		
ยอดคงเหลือต้นปี
527,500,000 546,000,000
เงินให้กู้ยืมในระหว่างปี
86,900,000
24,500,000
รับคืนเงินให้กู้ยืมในระหว่างปี
(68,500,000) (43,000,000)
ยอดคงเหลือสิ้นปี
545,900,000 527,500,000

		เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยอยู่ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 และร้อยละ 6.00 ต่อปี (พ.ศ.
2561 : ร้อยละ 5.75 ต่อปี) และมีก�ำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
30.5 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บริษัทย่อย		
ยอดคงเหลือต้นปี
7,000,000
7,000,000
เงินกู้ยืมในระหว่างปี
2,300,000
จ่ายเงินคืนให้กู้ยืมในระหว่างปี
(3,300,000)
ยอดคงเหลือสิ้นปี
6,000,000
7,000,000

		เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยอยู่ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 และร้อยละ 6.00 ต่อปี (พ.ศ.
2561 : ร้อยละ 5.75 ต่อปี) และมีก�ำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
30.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

30,674,920
2,820,247
33,495,167

38,588,281
1,866,420
40,454,701

14,439,000
1,711,336
16,150,336

25,850,791
1,308,465
27,159,256

31 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
บริษัท ไทม์ แลปส์ จ�ำกัด
	เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ไทม์ แลปส์ จ�ำกัด มีมติอนุมัติ
ให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามัญจ�ำนวน 400,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 340,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 6 ล้านบาท โดยบริษัท ไทม์ แลปส์ จ�ำกัด
ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
:
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ผลิตรายการโทรทัศน์และมีธุรกิจของบริษัทย่อยดังนี้
		ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถา่ ยท�ำ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานทีถ่ า่ ยท�ำ
และธุรกิจ Post Production
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:
เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์
:
0-2669-4200-9
โทรสาร
:
0-2243-4124 , 0-2243-1494
Homepage
:
www.matchinggroup.com
ทุนจดทะเบียน
:
781,629,851 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
:
781,628,733 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 781,628,733 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
สาขาที่ 1
โทรศัพท์
Homepage
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด
ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำ
เลขที่ 999 หมู่ 2 ต�ำบลบางบ่อ อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
0-2039-3999
0-2091-8258-9
เลขที่ 779/34 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
0-2691-6395-8
www.gearheadthailand.com
175,500,000 บาท
175,500,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 1,755,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
สาขา
โทรศัพท์
Homepage
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ
เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
0-2669-4200-9
0-2243-4124 , 0-2243-1494
เลขที่ 999 หมู่ 2 ต�ำบลบางบ่อ อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
0-2034-5999-9
www.thestudioparkthailand.com
780,000,000 บาท
780,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 7,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
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ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว

:
บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด
:	เป็นผู้ประสานงานการถ่ายท�ำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย / ร่วมทุน
ร่วมลงทุน ในการสร้าง หรือด�ำเนินการเป็นผู้ประสานงานภาพยนตร์กับบุคคล
หรือนิติบุคคล หรือองค์กรในต่างประเทศในการผลิตภาพยนตร์ รวมถึงกิจกรรม
เสริมอันเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว
:
เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางบ่อ อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
:
0-2034-5999
:
0-2674-8090
:
2,000,000 บาท
:
2,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ตั้งส�ำนักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage

:
:
:
:
:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9000
0-2009-9991
www.set.or.th/tsd

ชื่อบริษัท
:
ที่ตั้งส�ำนักงาน
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Homepage
:

บริษัท ไพร็ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ
สาธร กรุงเทพฯ 10120
0-2286-9999
0-2286-5050
www.pwc.com

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

ข้อมูลที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

:
:
:
:
:

บริษัท ส�ำนักงานกฎหมาย สยามพรีเมียร์ จ�ำกัด
ชั้น 26 เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-646-1888
02-646-1919
www.siampremier.co.th
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำ�กัด (มหาชน)

Matching Maximize Solution Public Company Limited

305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
305/12 Soi Sukhothai 6, Sukhothai Road, Dusit Sub-district, Dusit District, Bangkok 10300
Tel. 0-2669-4200-9 Fax : 0-2243-4124, 0-2243-1494
http://www.matchinggroup.com

