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ขอมูลทางการเงิน โดยสรุปในรอบป 2559-2561
สารจากคณะกรรมการ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปจจัยความเสี่ยง
ผูถือหุน
โครงสรางการจัดการ
ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร
การกํากับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบตอสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2561
รายการระหวางกัน
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานที่ผานมา
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ขอมูลทั่วไปของบริษัท
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปในรอบป 2559-2561
รายการ

2559

2560

2561

(ลานบาท)

456.67
462.91
(65.83)

448.41
456.25
(77.13)

488.00
510.56
(38.74)

(ลานบาท)

1,836.09
448.47
(0.03)
1,387.65

1,809.81
224.52
0.07
1,585.22

1,737.41
190.90
0.03
1,546.48

(ลานหุน)
(บาท)
(บาท)

644.03
2.15
(0.11)

781.63
2.03
(0.11)

781.63
1.98
(0.05)

(%)
(%)
(%)
เทา

(14.34)
(5.07)
(4.08)
0.32

(16.89)
(5.19)
(4.23)
0.14

(7.60)
(2.48)
(2.19)
0.12

ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน-สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สวนของผูถือหุน-สวนของบริษัทใหญ

หุนหรือขอมูลเกี่ยวกับหุนสามัญ
จํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระเต็มมูลคา
มูลคาตามบัญชีตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติม ไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือ www.matchinggroup.com
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สารจากคณะกรรมการ
เรียน ทานผูถือหุนบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
ในป 2561 ที่ผานมา ภาพรวมของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โดยตัวเลขการขยายตัวของ GDP อยูที่รอยละ 4.1 ซึ่งเพิ่มขึ้น
เล็กนอยจากป 2560 ที่มีอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 4.0
แตในสวนของภาคธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวและ
การแขงขันที่ทวีความรุนแรง เปนการแขงขันกันไมเพียงแต
ภายในประเทศ ทั้งยังตองแข็งขันกับบริษัทตางประเทศที่เขา
มามีอิทธิพลทั้งดานกําลังเงินและเทคโนโลยี ทําใหหนวยธุรกิจ
มีการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและการลดตนทุน
การดําเนินงานลงเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะดังกลาว

กองถายทําภาพยนตรตางประเทศขนาดใหญ ตลอดจนการจัด
งาน หรือการเปดตัวสินคาตางๆ
สําหรับป 2561 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 488 ลานบาท เพิ่ม
ขึ้น 39.6 ลานบาท คิดเปนรอย 8.8 เมื่อเทียบกับป 2560 เกิด
จากการตอบรับเปนอยางดีจากลูกคาทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ เขามาใชบริการอุปกรณในการถายทําภาพยนตร
และใชบริการเชาสตูดโิ อ อันสืบเนือ่ งมาจากการเดินสายโรดโชว
โครงการ “ The Studio Park ” ใหเปนทีร่ จู กั ทัง้ ภายในประเทศ
และการรวมงานเปดตัวภาพยนตรตางๆ ในตางประเทศ

ในภาคของธุ ร กิ จ ที่ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วข อ งกั บ สื่ อ โดยอ า งอิ ง
ตั ว เลขการใช จ  า ยเม็ ด เงิ น โฆษณาในประเทศของป 2558
มีมูลคา122,175 ลานบาท การใชเม็ดเงินดานนี้มีการปรับตัว
ลดลงอยางตอเนื่องจนถึงป 2560 มีมูลคา 101,485 ลานบาท
และปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยสําหรับป 2561 มีมูลคา 105,455
ลานบาท แตอยางไรก็ตามก็ยังตํ่ากวาป 2558 (ตามขอมูล
ของ Nielsen Media Research) อีกทั้งผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีที่เขามามีอิทธิพลในชีวิตประจํา
วัน ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ
ผูบริโภคหันไปใหความสนใจติตตามเนื้อหาและสื่อตางๆ ผาน
แพลตฟอรมออนไลนและโซเชียลมีเดียมากขึน้ ซึง่ สงผลกระทบ
ในดานธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณาและการผลิตรายการโทรทัศน
ทําใหตอ งมีการปรับปรุงใหสอื่ มีความนาสนใจเพือ่ ดึงเม็ดเงินให
คงอยูค กู บั ธุรกิจและเพือ่ ใหดาํ รงอยูไ ดในสภาวะการณทเี่ ปนอยู

แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2562 มีการคาดการณวาเศรษฐกิจ
ไทยยั ง เติ บ โตประมาณร อ ยละ 3.5-4.5 โดยมี ป  จ จั ย บวก
สนับสนุนจากการเลือกตัง้ ภายในประเทศ มาตราการการกระตุน
เศรษฐกิจที่ดําเนินการตอเนื่องจากปกอน เชน การลงทุนของ
ภาครั ฐ ในโครงการพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง เป น ป จ จั ย สนั บ สนุ น
การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และคาดวาจะมี
การกระตุนใหผูบริโภคจับจายใชสอย การเพิ่มงบโฆษณา
ของเจาของผลิตภัณฑ ไมวาสภาวะอยางไรก็ตาม บริษัทยังคง
มุงเนนการพัฒนาธุรกิจ เสริมสรางบุคลากรใหมีความรูความ
สามารถ เพื่อใหองคกรแข็งแกรงและเพิ่มศักยภาพในการให
บริการ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา คูคา ผูมาใชบริการ
ของบริษทั ทัง้ ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซึง่ จะสงผล
ไปสูการสรางรายไดที่ยั่งยืนและผลประกอบการที่ดี

อยางไรก็ดี บริษทั ในฐานะผูจ ดั หาและเตรียมความพรอมในการ
เปนผูรับผลิตสื่อตางๆ อาทิ การจัดหาอุปกรณที่ทนั สมัยรองรับ
การผลิตสือ่ ในทุกรูปแบบ มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ ง มี
สถานที่ผลิตที่มีมาตรฐานในระดับสากล กลาวคือมีสตูดิโอที่ได
มาตรฐานทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ และพื้นที่ดินจํานวน
มากที่สามารถรองรับการผลิตสื่อไดทุกประเภท อาทิ รองรับ

ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอบขอบคุณ สําหรับความ
ไว ว างใจและการสนั บ สนุ น ด ว ยดี เ สมอมาของท า นผู  ถื อ หุ  น
นักลงทุน สถาบันการเงิน ซัพพลายเออร และผูม อี ปุ การะคุณทุก
ทาน รวมถึงพนักงานทีท่ มุ เท ความสามารถ ความรวมมือรวมใจ
ตลอดมา ในนามของคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ
โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้

(นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง)
ประธานกรรมการ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) [ เดิมชื่อ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ] กอตั้งขึ้นในป 2535
ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 1 ลานบาท ในป 2547 บริษัทบีบีทีวี โปรดัคชันส จํากัด ไดเขารวมถือหุน ปจจุบันบริษัท
ประกอบธุรกิจ คือ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณ ธุรกิจตัดตอเทคนิคทางภาพและเสียง (Post
Production) ธุรกิจใหบริการและใหเชาสถานที่ถายทํา
โดยบริษัทดําเนินการภายใต วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ดังนี้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน (Vision)

การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทประกอบดวยธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน
และมีการขยายธุรกิจในดานตางๆ ออกไปภายใตกลุมบริษัทในเครือ เชน
ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทํา ธุรกิจใหบริการและใหเชา
สถานที่ถายทํา ธุรกิจ Post Production และธุรกิจใหมคือธุรกิจประสาน
งานการถายทําภาพยนตร ซึง่ คาดวาจะเริม่ ดําเนินการไดในป 2562 เปนการ
ตอยอดจากธุรกิจเดิมของกลุม บริษทั ทีม่ คี วามชํานาญ และเปนการใหบริการ
สนับสนุนการผลิตผลงานของธุรกิจบันเทิง โดยมีรายละเอียดดังนี้
•

ดําเนินการผลิตรายการโทรทัศน โดยเชาเวลาจากทางสถานีเพื่อออก
อากาศรายการโทรทัศนและขายโฆษณาใหแกบริษัทตัวแทนโฆษณา
หรือเจาของสินคาโดยตรง และดําเนินการรับจางผลิตรายการโทรทัศน
ใหแกสถานีอีกดวย ในป 2561 บริษัทผลิตรายการโทรทัศน รายการ
“ ปลดหนี้ ”

เปนผูนําในธุรกิจใหบริการสนับสนุน
การสรางผลงานของ
ธุรกิจบันเทิงระดับสากล

พันธกิจ (Mission)
รักษาระดับมาตรฐานและพัฒนา
ความเปนมืออาชีพในธุรกิจ
การใหบริการและใหเชา
อุปกรณในการถายทําภาพยนตรและ
ภาพยนตรโฆษณา
ควบคูกับการพัฒนาสตูดิโอ
ใหมีระดับมาตรฐานสากล (NC25)
เพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
อยางครบถวน

ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน

•

ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทํา
ดําเนินการใหเชาอุปกรณในการถายทําภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณา
และละคร รวมถึงการใหบริการจัดหาบุคลากรทีม่ ที กั ษะความชํานาญ
และความรูใ นการใชอปุ กรณดงั กลาว และจัดสงอุปกรณใหเชาถึงสถาน
ที่ถายทํา

•

ธุรกิจใหบริการและใหเชาสถานที่ถายทํา
ดํ า เนิ น การให บ ริ ก ารและให เช า สถานที่ ถ  า ยทํ า สํ า หรั บ รองรั บ
ผูประกอบการผลิตภาพยนตร ภาพยนตรโฆษณาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ผูประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน ผูประกอบการ
จัดกิจกรรม หรืออีเวนทตางๆ

รายงานประจําป 2561
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•

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจตัดตอเทคนิคทางภาพและเสียง ( Post Production)
ดําเนินการผลิตและรับจาง ตัดตอ ทําเทคนิคพิเศษทางภาพ บันทึกเสียง ภาพยนตรประเภทตางๆ และสื่อทุกประเภท
และทําธุรกิจที่เกี่ยวของ

•

ธุรกิจผลิตภาพยนตรเรื่อง
ดําเนินการรวมทุนในการผลิตและจัดสรางภาพยนตรไทยและนําภาพยนตรออกฉายในโรงภาพยนตรและจัดจําหนายใน
ชองทางตางๆ

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสรางกลุมบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน

ธุรกิจ
ใหบริการและ
ใหเชาอุปกรณถายทํา
100%

ดําเนินการโดย
บจก. เกียรเฮด
(“GH”)

ธุรกิจ
ใหบริการและใหเชา
สถานที่ถายทํา
100%

ดําเนินการโดย
บจก. เดอะสตูดิโอพารค
(ประเทศไทย)
(“TSP”)

ธุรกิจ
ดานประสานงาน
การถายทําภาพยนตร
100%

ดําเนินการโดย
บจก. ทีเอสพี
โปรดักชั่น เซอรวิส
(“TSPP”)

ธุรกิจ
Post Production
96.75%

ดําเนินการโดย
บจก. ไทมแลปส
(“TL”)
ธุรกิจผลิต
ภาพยนตเรื่อง
10.20%

(รวมลงทุนใน)
บจก. ทรานส ฟอรเมชั่น
ฟลม (“TFF”)
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทตามงบการเงินรวม โดยจําแนกตามสวนธุรกิจ สําหรับป 2559-2561 ประกอบดวย
รายไดตางๆ ดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
ธุรกิจหลัก
1. ใหบริการและใหเชาอุปกรณ
2. ใหบริการและใหเชาสถานที่ถายทํา*
3. ผลิตรายการโทรทัศน
4. ใหบริการตัดตอ
5. ผลิตภาพยนตรโฆษณา
6. ขายสินคา
รายไดจากธุรกิจหลัก
รายไดอื่นๆ
รายไดรวม

ป 2559
ลานบาท
รอยละ

ป 2560
ลานบาท
รอยละ

ป 2561
ลานบาท
รอยละ

355.58
81.69
12.47
2.43
4.50
456.67
6.24
462.91

351.00
12.17
58.45
22.43
4.36
448.41
7.84
456.25

366.52
51.69
44.13
20.56
5.10
488.00
22.56
510.56

76.81
17.65
2.69
0.53
0.97
98.65
1.35
100.00

76.93
2.67
12.81
4.92
0.96
98.28
1.72
100.00

71.79
10.12
8.64
4.03
1.00
95.58
4.42
100.00

หมายเหตุ * ธุรกิจใหบริการและใหเชาสถานที่ถายทําเริ่มรับรูรายไดในชวงครึ่งปหลังของป 2560

ในป 2561 กลุมบริษัทประกอบธุรกิจดังนี้ ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทํา ธุรกิจใหบริการและใหเชาสถานที่
ถายทํา ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน ธุรกิจใหบริการตัดตอ (Post Production)

1 ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณถายทํา
ลักษณะการใหบริการ
จัดเตรียมอุปกรณและทีมงานในการใหบริการและใหเชาครอบคลุมลูกคาในทุกกลุม อันไดแก ผูผลิตภาพยนตรเรื่องยาว
ภาพยนตรโฆษณา สารคดีและมิวสิควีดโี อทัง้ ในและตางประเทศ โดยใหบริการภายใตแบรนด “เกียรเฮด” และผูผ ลิตละคร
และรายการโทรทัศน ภายใตแบรนด “แฮนดี้ เกียร” และในป 2561 ไดเปดใหบริการแกกลุมลูกคาโฆษณางบประมาณ
ตํ่าและสื่อออนไลนตา งๆ ภายใตชื่อแบรนด“ฟุตเกียร”

รายงานประจําป 2561
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

อุปกรณที่ GH ใหเชาหลักๆ มีดังนี้
อุปกรณใหเชา
อุปกรณกลองดิจิตอล

ตัวอยาง
กลองยี่หอ Arriflex, Red, Phantom, Sony, Canon, Go Pro
เลนส Anamorphic Hawk, Master Prime Angenieux, Cooke และ Drone สําหรับถายภาพทางอากาศ
Tungsten , Daylight , LED รุนใหมๆ , Super Silent Generator
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องผสมเสียง ไมโครโฟน
เครน , ดอลลี่ , Stabilizer and Non Stabilizer Remote Head , Telescopic Crane
อุปกรณที่จัดทําขึ้นมาพิเศษ เพื่อใชในการถายทําภาพยนตรตามความตองการของลูกคา
รถตูบริการ รถบริการเครื่องดื่ม รถบริการหองนํ้าและรถมอเตอรโฮม

อุปกรณไฟ
อุปกรณเสียง
อุปกรณกริ๊ป
อุปกรณริก
รถบริการ

ทัง้ นีก้ ารใหเชาอุปกรณจะรวมถึงการใหบริการจัดบุคลากรทีม่ ที กั ษะความชํานาญและความรูใ นการใชอปุ กรณดงั กลาวไป
พรอมกัน โดยมีการบริการยานพาหนะจัดสงอุปกรณใหเชาถึงสถานที่ถายทํา อาทิเชน รถบรรทุกหกลอ รถตู รถกระบะ
บรรทุกอุปกรณ เปนตน เพือ่ อํานวยความสะดวกในเรือ่ งขนสงอุปกรณและการถายทําใหทนั ตามเวลานัดหมายของลูกคา
การตลาดและการแขงขัน
1. อุตสาหกรรม
•

อุตสาหกรรมภาพยนตร
ภาพยนตรไทย
ป 2561 มีภาพยนตรไทยเขาฉายในโรงภาพยนตรเพียง 43 เรื่อง ลดลงจากป 2560 ซึ่งมีจํานวน 48 เรื่อง ภาพ
รวมมีทงั้ ภาพยนตรทปี่ ระสบความสําเร็จไดรบั การตอบรับจากผูช ม สามารถสรางรายไดเปนจํานวนมากและที่
ไมประสบความสําเร็จ โดยรายไดรวมประมาณ 2,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึงเทาตัวจากป 2560
10 อันดับหนังไทยทําเงินสูงสุดป 2561 [Thailand Box Office]
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อภาพยนตร
นาคี 2
นองพี่ที่รัก
ไบคแมน ศักรินทรตูดหมึก
Homestay
๙ ศาสตรา
ขุนบันลือ
ขุนพันธ 2
ไทบานเดอะซีรี่ส 2.2
หอแตวแตก
The Pool นรก 6 เมตร

รายไดเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเชียงใหม * นับถึง 23 มกราคม 2562
ที่มา : https://theaterist.blog

รายได (ลานบาท)
161
146
67
66
52
45
44
32
27
27
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

ภาพยนตรตางประเทศที่เขามาถายทําในประเทศไทย
ในป จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบในการผลิ ต และการรั บ ชมเป น อย า งมาก แต ก็ ยั ง มี แ นวโน ม ที่ จ ะ
มีการเจริญเติบโตอยางตอเนือ่ ง โดยสามารถดูไดจากขอมูลสถิตขิ องกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาทีเ่ ปดเผย
ตัวเลขของป 2561 กวาสามพันลานบาท ไมวาจะเปนภาพยนตรเรื่องยาว ละคร โฆษณา มิวสิควิดิโอ
ที่เลือกประเทศไทยเปนสถานที่ในการถายทําในป 2561 มีถึง 714 เรื่อง สรางรายไดเขาประเทศถึง
3,139.29 ลานบาท ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร จึงถือวามีการเติบโตอยางตอเนื่อง

สถิติการเขามาถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย (แยกตามประเภท)
ประเภท (เรื่อง/ป)
ภาพยนตรโฆษณา
ภาพยนตรสารคดี
มิวสิควีดีโอ
รายการโทรทัศน
รายการโทรทัศนที่มีเนื้อหา
ละเอียดออน
รายการเกมส/เรียลลิตี้
ละครโทรทัศน
ภาพยนตรชุดทางโทรทัศน
ภาพยนตรเรื่องยาว
อื่น ๆ
รวม (เรื่อง)
รายได (ลานบาท)
ผลตาง (%)

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561
255
178
50
34

296
155
34
67

314
122
41
80

346
150
47
86

294
159
44
74

329
176
57
62

376
155
47
80

371
156
54
93

335
120
46
72

4
6
2
49
578
1,869
108.19

8
4
7
35
606
1,226
-34.38

8
3
6
9
53
636
1,782
45.29

6
7
8
67
717
2,173
21.97

6
1
1
7
41
4
631
1,934
-11.00

8
9
1
16
63
3
724
3,164
63.60

14
3
3
16
50
35
779
2,371
-25.07

35
2
15
84
810
3,074
29.65

12
32
5
16
74
2
714
3,139
2.12

ที่มา : กองกิจการภาพยนตร กรมการทองเที่ยว
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

โดยรูปแบบการผลิต มีการเปลี่ยนแปลงไปในตลาดที่กําลังเติบโตดวยเม็ดเงินมหาศาลที่เรียกวาการชม
ภาพยนตร รายการบันเทิง Content ตาง ๆ ทาง Smart phone , Tablet, Laptop ผานการ “Streaming”
ตอบรับการสื่อสารในยุค 4G มีการเปดเผยขอมูลจาก Box Office Major ตัวเลขยอดขายตั๋วหนังตลอดทั้งป
2560 มีเพียง 1.239 พันลานใบ ตํ่าที่สุดในรอบ 25 ป นับจากป 2535 ถือเปนการตอกยํ้าความแรงของตลาด
“Streaming” ซึ่งผูนําในการใหบริการผาน streaming ก็คือ Netflix
ปจจุบัน Netflix ถือเปนผูนําแพลทฟอรมความบันเทิงทางอินเตอรเน็ตระดับโลก โดยมีสมาชิกถึงกวา 125
ลานราย จาก 190 กวาประเทศ โดยคิดคาบริการประมาณ 350 บาทตอเดือน มีผูรับชมคอนเทนตตาง ๆ
คิดเปนจํานวนชัว่ โมงมากกวา 125 ลานชัว่ โมงในแตละวัน ในป 2560 มีรายได 373,474 ลานบาท กําไร 17,854
ลานบาท และเมื่อตนป 2559 Netflix ไดเขามาเปดตัวอยางเปนทางการในประเทศไทย ซึ่งถือวาไดรับการ
ตอบรับอยางดีมากมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สวนในประเทศจีน Iqiyi หรืออายฉี่อี้ ซึ่งเปนบริษัทลูกในเครือไปตู เสิรชเอ็นจิน อันดับ 1 ของประเทศจีน
เปนผูใหบริการ Streaming ที่มีผูชมจํานวนกวา 60.1 ลานคนมากที่สุดอยูในขณะนี้
ปจจัยดังกลาว จึงทําใหมีการลงทุนอยางมหาศาล ในการสรางและผลิตคอนเทนตตาง ๆ เพื่อตอบรับสมาชิก
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกประเทศ รวมมีการลงทุนถายทําในประเทศไทยดวย โดยกระแสภาพยนตรและซีรีส
ของ Netflix ที่กําลังมาแรง จะมีคอนเทนตระดับ Premium ที่เปนความคมชัดระดับ 4K ผาน Microsoft
EDGE โดยอุปกรณที่ใชถายทําตองมีคุณภาพใหไดตามมาตรฐานของ Netflix ดังนั้นบริษัทใหเชาอุปกรณ
ถายทําภาพยนตรที่ตองการใหบริการแก Netflix จึงควรเตรียมความพรอมอุปกรณเพื่อรองรับการเติบโต
ของตลาด “Streaming” ซึ่งทางเกียรเฮดไดมีโอกาสใหบริการแก Netflix ดวย
ปจจัยเสริมที่ชวยใหแนวโนมภาพยนตรตางประเทศสนใจมาถายทําในประเทศไทยมากขึ้นคือ
1. การสนับสนุนจากภาครัฐโดยการทําการตลาดเชิงรุกไปยังกลุมเปาหมายในประเทศตางๆ โดยเดินทางไป
รวมงานเทศกาลภาพยนตรตางๆ การเผยแพรประชาสัมพันธความพรอมของประเทศไทย การนําเสนอ
ขอมูลตางๆ เกีย่ วกับการถายทําภาพยนตรในประเทศไทย โดยเฉพาะขอมูลเกีย่ วกับมาตรการการสงเสริม
การถายทําภาพยนตรตางประเทศที่ถายทําในประเทศไทย (Incentive Measure) ซึ่งจะคืนคาใชจายให
แกคณะผูถายทําระหวาง 15% - 20% ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
2. การจัดใหมีการเลือกตั้งในป 2562 จะชวยสรางความมั่นใจใหแกผูสรางภาพยนตรและบริษัทรับ
ประกันภัยภาพยนตรตางประเทศในการที่จะอนุมัติใหภาพยนตรเรื่องนั้นๆ เขามาถายทําในประเทศไทย
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3. ความสวยงามของประเทศ ความคุม คา ความพรอมของบุคลากร อุปกรณ และโครงสรางพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วของ
กับการถายทําภาพยนตรของประเทศไทยจะชวยสนับสนุนใหการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเปนสถานที่
ถายทําไดงายขึ้น
2. ภาวะการแขงขัน
ปจจัยที่ลูกคาใชในการเลือกใชบริการเชาอุปกรณถายทําภาพยนตรหลักๆ ไดแก
2.1 ราคา เปนปจจัยหลักที่ลูกคาเลือกใชเปนอันดับแรก เนื่องดวยเศรษฐกิจและการแขงขันของลูกคากันเอง
เพื่อใหไดงาน ทําใหงบในการถายทําถูกลดตํ่าลงมาดวย การแขงขันกันลดราคามีแตจะทําใหสถานการณ
บริษัทยํ่าแยลง
2.2 ทีมงาน ทั้งสวนที่ออกกองและสวนสนับสนุนที่ดีและมีประสิทธิภาพจะชวยใหงานของลูกคาสําเร็จดวยดีอยาง
รวดเร็วและเรียบรอย อีกทั้งชวยใหภาพลักษณของกองถายดูดีเปนระเบียบเรียบรอย
2.3 อุ ป กรณ พื้ น ฐานของแต ล ะบริ ษั ท ให เช า จะมี เ หมื อ นๆกั น บริ ษั ท ให เช า ที่ มี อุ ป กรณ ส ภาพดี รุ  น ใหม
มีความหลากหลาย และมีอุปกรณที่พิเศษกวาจะไดเปรียบกวาที่อ่ืน มีบอยครั้งที่ลูกคาสอบถามถึงอุปกรณ
รุนใหมหรือเพียงบางชิ้นที่เราไมมีแตคูแขงมี ทําใหลูกคานํางานทั้งหมดไปใชคูแขง
2.4 ชือ่ เสียง เปนสิง่ ทีส่ รางความเชือ่ ถือใหแกลกู คา โดยเฉพาะลูกคาตางประเทศทีไ่ มเคยมาถายทําในประเทศไทย
มักจะสอบถามขอมูลจากผูที่เคยมาใชบริการ

2 ธุรกิจใหบริการและใหเชาสถานที่ถายทํา
โครงการสตูดิโอ (The Studio Park (Thailand) ) ตั้งอยูบนที่ 216 ไร ที่อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ
เริ่มเปดดําเนินการไดภายในกลางป 2560 The Studio Park เปนธุรกิจใหบริการ Sound Stage และพื้นที่บริเวณ
ภายนอกโดยรอบๆ สําหรับใหบริการแกกองถายทําภาพยนตรและโฆษณาเปนหลัก ตลอดจนใหบริการแกกลุมกองถาย
ทํารายการโทรทัศนตางๆ และมีบริการเสริมในการชวยหา Location ในประเทศไทยที่ลูกคาตองการ ซึ่งทางบริษัท
เริ่มหาพันธมิตรเขามา เชน กลุมพันธมิตรของบริษัทในเครือ โรงแรม สนามกอลฟ เปนตน
ลักษณะผลิตภัณฑ/บริการ
เปนโครงการใหเชาสตูดิโอ โดยมีสตูดิโอจํานวน 5 สตูดิโอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สตูดิโอขนาดเล็ก 20x30x12 เมตร จํานวน 2 สตูดิโอ
สตูดิโอขนากลาง 30x40x12 เมตร จํานวน 2 สตูดิโอ
สตูดิโอขนาดใหญ 40x60x14 เมตร จํานวน 1 สตูดิโอ
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โดยฟงกชั่นหลักๆ ของโครงการ ประกอบดวย
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Acoustic Design ระบบปองกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (“NC 25”)
Practical Design ระบบโครงสรางที่รองรับนํ้าหนักไดมาก
Space พืน้ ทีโ่ ลงกวางซึง่ สามารถรองรับการสรางหรือจําลองฉากสําหรับภาพยนตรและรายการตางๆทัง้ จากภายใน
ประเทศและตางประเทศ
Production Convenience ฟ ง ก ชั่ น ต า งๆสํ า หรั บ อํ า นวยความสะดวกสบายครบครั น เช น ห อ งแต ง ตั ว
หองพักนักแสดง หองประชุม หอง VIP Room ที่มีความเปนสวนตัว เปนตน ซึ่งภายในสตูดิโอ มีหอง VIP Lounge
จํานวน 2 หอง ( VIP Lounge A และ Lounge B) สําหรับรองรับลูกคาพิเศษ โดยเฉพาะ Lounge B มีชองหนาตาง
ที่สามารถมองลงไปเห็นในขณะถายทําในสตูดิโอได หรือสามารถ Live monitor ขึ้นมาใหดูแบบ Real Time
บนหองรับรองไดสําหรับลูกคาหรือแขกคนสําคัญ และมีอาคารสรางและเก็บฉาก ตลอดจนพื้นที่จอดรถที่สามารถ
รองรับรถทีมงานไดจํานวนมาก เพื่อรองรับการใชบริการ
ตลอดจนมีอาคาร Production Office หรือ บานตนไม ซึ่งเปนอาคารรูปแบบโปรง สามารถมองเห็นวิวไดรอบ
มีหองทั้งหมด 4 หอง ซึ่งสามารถเปดเปนสวนเพิ่มเติมสําหรับการถายทํา โดยสามารถดัดแปลงหองตางๆ
เหลานี้ได ตลอดจนมีการกอสรางสถานที่สําหรับเปนครัวสําหรับกองถายทํา ซึ่งสามารถแยกเปนสวนครัวเนื้อสัตว
ครัวผัก และสวนอาหารฮาลาล (Halal) ได
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ใหเชาภายนอกอาคาร (Out Door) สําหรับรองรับการใชบริการไดอยางครบถวน เชน
Backlot พื้นที่วางที่สามารถสรางฉากที่ตองการถายทําภายนอกไมจํากัดขนาด
T Lot พื้นที่ระหวางอาคารที่สามารถสรางฉากที่เปนลักษณะทางเดิน ตรอก ซอกซอย ซึ่งตองอาศัยอาคาร
เปนตัวรับฉาก
Lake ทะเลสาบธรรมชาติภายในโครงการ สามารถถายทําบรรยากาศริมนํ้าได
Natural Canal บรรยากาศคลองธรรมชาติ
The Scene โกดังเปลาที่มีโครงสรางสวยงาม เหมาะแกการเปนฉากถายทํา ไมวาจะเปนภาพยนตร โฆษณา
ภาพนิ่ง หรือแมแตเกมสโชว หรือใชเปนที่พักกองถายก็ยังได
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การตลาดและการแขงขัน
1. อุตสาหกรรม
จากขอมูลของกองกิจการภาพยนตร กรมการทองเที่ยว มีภาพยนตรตางประเทศที่เขามาถายทําในประเทศไทย
ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ป 2561 จํานวน 714 เรื่อง ลดลงจากป 2560 ที่มีจํานวน 810 เรื่อง
หรือลดลงรอยละ 11.85 แตหากเทียบกับรายไดที่เกิดขึ้นจะพบวามีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยในป 2561 มีรายไดมูลคา
3,139.29 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.12 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ที่มีมูลคา 3,074.11 ลานบาท
รายไดในการเขามาถายภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย ป 2553- 2561
รายได (ลานบาท)
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

ประเทศที่ทํารายไดจากการเขามาถายทําภาพยนตรมากที่สุด 3 อันดับในป 2561 คือ สหรัฐฯ ทํารายได 1,246
ลานบาท รองลงมาคือจีน 430 ลานบาท และอินเดีย 279 ลานบาท โดยประเภทของภาพยนตรที่เขามาถายทํา
มากที่สุดคือ ภาพยนตรโฆษณา/ประชาสัมพันธ 335 เรื่อง
โดยแนวทางการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรนั้น ที่ผานมารัฐบาลไดมีการออกมาตรการมาชวยสนับสนุนดวย
การคืนเงินจากการใชจายระหวางถายทําในประเทศไทยให 15% พรอมกับเพิ่มสิทธิประโยชนพิเศษหากเลือกใช
นักแสดงจากในประเทศไทย หรือใชอุปกรณในประเทศไทยไดเงินคืนเพิ่มอีก 3% และหากเนื้อหาของภาพยนตร
เปนการสงเสริมภาพลักษณที่ดีของประเทศจะไดรับเงินคืนเพิ่มอีก 2% รวมทั้งหมด 20 %
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•

จํานวนภาพยนตรตางประเทศที่เขามาถายทําในประเทศไทย ในป 2561 (แยกตามประเภท)

335
Advertising

32
Game Show / Reality

120

46

72

Documentary

Music Video

5

16

TV Drama

Advertising
Documentary
Sensitive Content TV Program

TV Series

TV Program

74
Feature Film

Music Video
Game Show / Reality

12
Sensitive Content
TV Program

2
Others

TV Program
TV Drama

ที่มา http://www.tourism.go.th กรมการทองเที่ยว

2. การแขงขัน
เนื่องจากโครงการ The Studio Park (Thailand) เปนสตูดิโอแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทยที่สรางขึ้น
เทียบเทามาตรฐานสากล ทั้งระบบโครงสรางและระบบปองกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (“NC 25”) ทําให
โครงการ The Studio Park (Thailand) มีสวนไดเปรียบคูแขงในเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการ ตลอดจน
การมีธรุ กิจใหเชาอุปกรณในการถายทําทีบ่ ริษทั มีความชํานาญและประสบการณในการใหบริการในวงการถึง 20 ป
อยูในบริเวณเดียวกัน ทําใหบริษัทมีความพรอมในการใหบริการแกลูกคาทุกดาน
ในป 2561 นอกจากธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทําไดมีโอกาสใหบริการแก Netflix แลว
ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารและให เช า สถานที่ ถ  า ยทํ า ยั ง ได มี โ อกาสให บ ริ ก ารแก ก องถ า ยทํ า ภาพยนตร ข นาดใหญ จ าก
ตางประเทศดวยเชนกัน ซึ่งบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปนกองถายภาพยนตรขนาดใหญ
ไดอยางเต็มรูปแบบ และไดผลตอบรับเปนอยางดีจากลูกคา ทั้งนี้จากสตูดิโอที่เทียบเทามาตราฐานสากล ตลอดจน
การใหบริการทีด่ แี ละสิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ เชน ทีจ่ อดรถสําหรับกองถายทีเ่ พียงพอ ทีมงานบริการในสวนตางๆ
การรักษาความปลอดภัยที่เขมแข็ง ทําให The Studio Park ไดเขาไปอยูใน Global production map ที่เปน
จุดสนใจของ Production ตางชาติมากขึ้นและทําใหประเทศไทยเปนที่ดึงดูดกองภาพยนตรตางประเทศ
ใหเขามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
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3. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน
ลักษณะการใหบริการ
กลุม บริษทั ดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 2 รูปแบบไดแก 1) การเชาเวลาจากสถานีโทรทัศน เพือ่ ออกอากาศรายการ
โทรทัศนของบริษัท 2) การรับจางผลิตรายการโทรทัศนใหแกสถานี (ผูจาง) โดยรายไดจากธุรกิจดังกลาวมาจากการขาย
เวลาโฆษณาหรือการโปรโมทสินคาและ/หรือบริการในรายการโทรทัศน และจากการรับจางผลิตรายการ สําหรับรูปแบบ
รายการของกลุมบริษัทมีรูปแบบดังนี้
เกมโชว
รายการที่ใหผูรวมรายการเลนเกมเพื่อแขงขันชิงเงินรางวัล โดยมุงเนนใหผูรวมรายการและผูชมรายการไดรับทั้งสาระ
และความบันเทิง โดยสอดแทรกแงคดิ และความรูต า งๆ ผานความสามารถของผูเ ลนเกม หรือการสัมภาษณผรู ว มรายการ
ในป 2561 กลุมบริษัทมีรายการโทรทัศนประเภทเกมโชวที่ออกอากาศจํานวน 1 รายการ ดังนี้
•

รายการ “ปลดหนี้ ” เป น รายการเกมโชว ป ระเภทสาระและบั น เทิ ง เพื่ อ สั ง คม นํ า ความสามารถพิ เ ศษของ
ผูรวมรายการมาเลนเกมเพื่อปลดหนี้ ถาทําสําเร็จทางรายการก็จะปลดหนี้ให โดยผูชมรายการไดรับทั้งสาระและ
ความบันเทิง เนนการชวยเหลือคนในสังคมที่ขาดแคลนทุนทรัพย มีการสอดแทรกเนื้อหา แงคิดและความรูตางๆ
ไวในรายการผานความสามรถของผูเลนเกม
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การตลาดและการแขงขัน
1. อุตสาหกรรม
•

อุตสาหกรรมโฆษณา
ตารางเปรียบเทียบเม็ดเงินโฆษณา ป 2560-2561

สื่อโฆษณาจําแนกตามประเภท
โทรทัศน
เคเบิลทีวี / ทีวีดาวเทียม
หนังสือพิมพ
โรงภาพยนตร
วิทยุ
นิตยสาร
สื่อกลางแจง
สื่อเคลื่อนที่ (Transit)
สื่อในหาง (In-Store)
สื่ออินเตอรเน็ต (Internet)
ยอดรวม

ป 2560

ป 2561

การเติบโต

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(%)

62,874
2,913
7,706
6,816
4,476
1,982
6,384
5,876
946
1,513
101,485

67,935
2,434
6,100
7,312
4,802
1,315
6,833
6,067
1,054
1,605
105,455

8.05
(16.44)
(20.84)
7.28
7.28
(33.65)
7.03
3.25
11.42
6.08
3.91

ที่มา : Nielsen Media Research

จากรายงานขอมูลงบการใชเม็ดเงินโฆษณาผานสื่อตางๆ ของนีลเส็น (ประเทศไทย) พบวา ในป 2561 มูลคา
การใชเม็ดเงินโฆษณา 105,455 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากป 2560 เปนจํานวน 3,971 ลานบาท หรือเพิม่ ขึน้ คิดเปน
รอยละ 3.91 โดยการใชงบโฆษณาผานสื่อ 3 ลําดับหลัก ไดแก สื่อโทรทัศน สื่อโรงภาพยนตร และสื่อกลางแจง
โดยสือ่ โทรทัศนยงั คงเปนสือ่ ทีม่ มี ลู คามากทีส่ ดุ ถึง 67,935 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 64.42 ของสือ่ ทัง้ หมด
เพิ่มขึ้นจากปกอน 5,601 ลานบาทหรือเติบโตขึ้นรอยละ 8.05 รองลงมาคือสื่อในโรงภาพยนตร มีมูลคาการใช
งบโฆษณา 7,312 ลานบาท เติบโตขึน้ รอยละ 7.28 และสือ่ กลางแจง มีมลู คาการใชงบโฆษณา 6,833 ลานบาท
เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 7.03 โดยแบรนดที่ใชงบโฆษณาสูงยังคงเปนแบรนดเดิม ๆ ในกลุม FMCG โทรคมนาคม
และรถยนต และแบรนด TV Direct เปนแบรนดที่มาแรงมีการใชเม็ดเงินโฆษณาที่เพิ่มขึ้นจากป 2560 สูงสุด
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แมเม็ดเงินโฆษณาสื่อโทรทัศนยังครองอันดับหนึ่งดวยสวนแบงการตลาดมากกวา 60 % หากพิจารณามูลคา
ประมาณ 6-7 หมื่นลานบาทตอป ซึ่งอยูในอัตรานี้ตั้งแตฟรีทีวี อนาล็อกถึงยุคทีวีดิจิทัล สะทอนใหเห็นวา
เม็ดเงินโฆษณาทีวีไมเพิ่มขึ้นแตจํานวนชองเพิ่มขึ้น 4 เทาตัว เทากับวาทั้งผูชมและเม็ดเงินโฆษณากระจาย
ตัวไปยังทีวีดิจิตอลชองใหม แมชองผูนํายังครองอันดับเรตติ้งเหมือนเดิม แตทั้งผูชมและรายไดโฆษณาไม
เหมือนเดิม โดยเฉพาะการเติบโตของประชากรออนไลนทเี่ ขาถึงอินเตอรเน็ดกวา 80 % ของคนไทย มีพฤติกรรม
เสพคอนเทนตและสือ่ ผานแพลตฟอรมออนไลนและโซเชียลมีเดียมากขึน้ (อางอิงบทความจาก The Bangkok
Insight วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
มูลคาการใชจายผานสื่อโฆษณาในประเทศไทย ป 2550 - 2561 (ลานบาท)

CAGR 1.25%

101,010 104,754

113,945 113,097

118,364

122,175
107,923

101,485 105,455

92,035

90,121

90,341

53,491

51,137

52,935

60,766

62,238

68,105

69,249

63,777

57,412

64,544

62,874

67,935

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

สื่อโทรทัศน

สื่อโฆษณาทุกประเภท

2. ภาวะการแขงขัน
ผูประกอบการรายการโทรทัศน ตองพยายามมองหาคอนเทนตรายการใหมๆ คอนเทนตที่แตกตางหรือนําเขา
คอนเทนตจากตางประเทศ เพื่อที่จะดึงดูดผูชมใหเขามาชมรายการมากขึ้น เนื่องจากสถานีมีจํานวนมากขึ้น และ
ขณะเดียวกันตองบริหารจัดการตนทุนการผลิต ตลอดจนการผลิตรายการที่ตอบสนองความพึงพอใจตอลูกคา
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4. ธุรกิจ Post Production
ลักษณะการใหบริการ
กลุมบริษัทใหบริการเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภาพยนตรเรื่องยาวและภาพยนตรโฆษณาในขั้นตอนหลังการถายทํา (Post
Production) การผลิตภาพยนตรเรื่องยาวโฆษณามีขบวนการแบงออกเปน 3 ตอน คือ
1. การเตรียมงานสราง ( Pre-Production)
2. การถายทํา ( Production)
3. ขบวนการผลิตหลังการถายทํา (Post Production)
โพสโปรดักชั่น ( Post Production) คือ ขั้นตอนสุดทายของการผลิตภาพยนตรหลังการถายทําเสร็จสิ้นลง ไมวาจะ
เปนภาพยนตรเรื่องยาว หรือภาพยนตรโฆษณาที่ออกอากาศทางทีวี ขบวนการผลิตประกอบดวยการตัดตอ (Editing)
การปรับแกสีภาพ (Color Grading) การทําเทคนิคตางๆ ดานภาพ (Visual Effects, Computer Graphics)
และการทําเสียง (Sound Mixing) เพื่อได Master ที่สมบูรณกอนที่จะนําไปฉายตามสื่อตางๆ
การตลาดและการแขงขัน
1. อุตสาหกรรม
•

อุตสาหกรรมผูผลิตภาพยนตรเรื่องยาวและภาพยนตรโฆษณา (Post Production House)
ปจจุบันอุตสาหกรรมผูผลิตภาพยนตรเรื่องยาวและภาพยนตรโฆษณาในขั้นตอนหลังการถายทํา (Post
Production House) รายใหญเริ่มลดลง บางรายปดตัว เนื่องจากปจจุบันลูกคาใชเงินนอยลง เปนผลให
Post Production House ขนาดกลางและขนาดเล็กถูกรายใหญปรับราคาลงมาแยงสวนแบงตลาด จึงจําเปน
ตองปรับตัว

2. ภาวะการแขงขัน
จากปที่ผานมามีการแขงขันกันมากขึ้น เพื่อดึงลูกคาใหมาใชบริการเพราะมีผูผลิตขนาดเล็กรายใหมเกิดขึ้น
หลายราย ดวยราคาเครื่องมือที่ใหบริการถูกลงมากสามารถรับงานถูกเพื่อตัดราคา ทําใหผูผลิตรายเกาตองปรับลด
รายจาย ลดตนทุนเพื่อที่จะแขงขันกับรายใหม เปนสาเหตุที่ทําใหรายไดลดนอยลง
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ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจหลักของกลุมบริษัท คือธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณถายทํา ธุรกิจใหบริการและใหเชาสถานที่ถายทํา ธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน และธุรกิจ Post Production ซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกตางกันตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทํา
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความลาสมัยของอุปกรณถายทํา
กลุม บริษทั ประกอบธุรกิจใหเชาอุปกรณในการถายทําภาพยนตรเรือ่ งยาว ภาพยนตรโฆษณา รายการโทรทัศน และงานละคร
ซึง่ อุปกรณเหลานีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ซึง่ ลูกคามักจะเลือกใชบริการจากบริษทั ทีม่ อี ปุ กรณใหมๆตาม
ที่คุนเคย อยางไรก็ดี กลุมบริษัทมีการลงทุนในอุปกรณอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และมีการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรจนสามารถประดิษฐอุปกรณบางชนิดที่เปนเทคนิคพิเศษออกมารองรับการใหบริการแกลูกคาไดเปน
อยางดี ตลอดจนกลุมบริษัทจัดใหมีการเทรนนิ่งบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญความรูในการใชอุปกรณ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกลูกคา
ความเสี่ยงจากการลงทุนในอุปกรณ
ธุรกิจใหเชาอุปกรณในการถายทําตองมีการลงทุนซือ้ อุปกรณมาเพือ่ ประกอบธุรกิจ ตองใชเงินลงทุนสูงและตองลงทุนอยางตอ
เนื่อง ดังนั้นกลุมบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนหากอุปกรณดังกลาวไมไดรับความนิยมและไมสามารถคืนทุนได อยางไร
ก็ตามในการลงทุนดานอุปกรณแตละครัง้ กลุม บริษทั จะมีการพิจารณาถึงความตองการของลูกคาโดยอาจมีการสอบถามลูกคาใน
เบือ้ งตน พรอมกันนีย้ งั ไดมกี ารวิเคราะหถงึ ความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพยดงั กลาวกอนตัดสินใจลงทุน และโครงการ
The studio Park ซึง่ เปนธุรกิจใหบริการและใหเชาสตูดโิ อทีม่ มี าตรฐานระดับสากล ซึง่ ภายในโครงการมีอาคารจัดเก็บอุปกรณ
ในการถายทํา (Ware House) ของธุรกิจใหเชาอุปกรณในการถายทําตั้งอยูภายในบริเวณของโครงการดวย เปนการใหบริการ
แกลูกคาไดครบวงจร สะดวก รวดเร็ว และเปนการลดตนทุนคาขนสงใหแกลูกคา ทําใหลูกคาตัดสินใจไดอยางรวดเร็วในการ
เรียกใชบริการอุปกรณตางๆเพิ่มไดตลอดเวลา
ธุรกิจใหบริการและใหเชาสถานที่ถายทํา
ความเสี่ยงจากการไมสามารถหาผูเชาไดตามเปาหมาย
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ อาจสงผลใหโครงการ The Studio Park ไมกอ ใหเกิดประโยชนหรือผลตอบแทนทีด่ แี กบริษทั ได อยางไร
ก็ตามบริษทั ไดมแี นวทางการบรรเทาความเสีย่ งใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับได และดวยประสบการณในอุตสาหกรรมสือ่ ภาพยนตร
และโทรทัศน ทําใหบริษทั เล็งเห็นถึงความตองการใชงานสตูดโิ อทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนีบ้ ริษทั เปนผูป ระกอบการรายแรกในธุรกิจ
ทีใ่ หบริการสตูดโิ อใหเชาตามระดับมาตรฐาน NC 25 และมีอปุ กรณใหเชาทีท่ นั สมัยสําหรับการถายทํา ซึง่ เปนจุดแข็งผนวกกับ
ฟงกชนั่ ตางๆ ทีจ่ ะอํานวยความสะดวกสบายทีจ่ ะตอบโจทยใหแกลกู คาไดอยางครบครัน ตลอดจนโยบายของรัฐบาลทีจ่ งู ใจให
ผูผลิตภาพยนตรจากตางประเทศเขามาใชอุปกรณรวมถึงสถานที่ในประเทศเปนสถานที่ถายทํา รวมถึงเพื่อรองรับการแขงขัน
ในธุรกิจทีวีดิจิตอลที่เพิ่มขึ้น โดยจากผลงานในปแรกที่มีโอกาสใหบริการแกกองถายทําภาพยนตรตางประเทศขนาดใหญ
ยิ่งทําใหบริษัทมีความมั่นใจไดวาโครงการ The Studio Park สามารถตอบโจทยและตอบสนองความตองการของลูกคา
ขนาดใหญไดเปนอยางดี เปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพที่จะดึงดูดลูกคาตางประเทศใหมาสนใจใชบริการไดเปนอยางดี
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ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน
ความเสี่ยงจากการปรับผังรายการของสถานีหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
ในการดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนเพือ่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน กลุม บริษทั อาจมีความเสีย่ งจากการปรับผังรายการ
ของสถานีเพือ่ การรักษาสวนแบงทางการตลาดหรือรักษาเรตติง้ หรือการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในสัญญา เชน การขึน้ คาเชาเวลา
หรือ การลดสัดสวนรายไดหรือเวลาโฆษณาของบริษทั เปนตน ซึง่ อาจกระทบตอความตอเนือ่ งของการออกอากาศของรายการ
โทรทัศน อยางไรก็ดี กลุมบริษัทไดเล็งเห็นถึงความเสี่ยงดังกลาวและพยายามลดโอกาสที่รายการของกลุมบริษัทจะไมไดรับ
การตอสัญญาหรือตอสัญญาดวยเงื่อนไขที่ดอยลง กลุมบริษัทจึงไดมีการพัฒนารายการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอเพื่อเปา
หมายในการเพิ่มจํานวนผูชมรายการ กระแสนิยม (เพิ่มเรตติ้งรายการ) และเพิ่มผูสนับสนุนรายการ ซึ่งเปนปจจัยหลักสําหรับ
ทางสถานีโทรทัศนที่ใชตัดสินใจ โดยการติดตามผลระดับความนิยมและกระแสตอบรับของผูชมอยางตอเนื่องและพัฒนารูป
แบบรายการ (Content) ของแตละรายการใหไดรับกระแสตอบรับมากยิ่งขึ้น
ความเสี่ยงจากการกระจายการใชเม็ดเงินโฆษณาไปสูสื่อรูปแบบใหมๆ แทนสื่อโทรทัศน
แนวโนมการใชสื่อโฆษณากําลังอยูในระยะเปลี่ยนผาน จากการใชงบประมาณผานสื่อโทรทัศนอนาล็อก(ฟรีทีวี) กระจายงบ
ประมาณไปยังสื่อโฆษณาตางๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง สื่อทีวีดิจิตอล สื่อโฆษณาออนไลน สื่ออินเตอรเน็ต สื่อกลางแจง
สื่อเคลื่อนที่ ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคเพิ่มสูงขึ้น
แตอยางไรก็ตาม จากขอมูลกลาวไดวาทั้งสื่ออนาล็อกและสื่อดิจิตอลยังคงเปนสื่อโทรทัศนที่มีผูลงทุนซื้อสื่อสูงและครองสวน
แบงการตลาดสูงสุด เนื่องจากเปนสื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดเปนจํานวนมาก (Mass Market) และจากการแขงขันการใช
สื่อโฆษณาโทรทัศนสงผลตอเนื่องใหเกิดการแขงขันเชิงคุณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน (Content) ดวย ซึ่งกลุมบริษัท
ตระหนักถึงความสําคัญ จึงไดพฒ
ั นารูปแบบการนําเสนอและเนือ้ หาของรายการใหมคี วามหลากหลาย ใหมคี ณ
ุ ภาพสอดคลอง
กับพฤติกรรมของผูบริโภค ทั้งรูปแบบรายการเดิมและรายการใหมๆ
ความเสี่ยงจากการจํากัดการใชงบประมาณโฆษณาของผูประกอบการ
จากสภาพเศรษฐกิจตลอดจนปจจัยเสี่ยงตางๆที่สงผลตอกําลังซื้อของผูบริโภค สงผลตอเนื่องมายังการใชงบประมาณโฆษณา
ของผูประกอบการ ซึ่งมีแนวโนมใชงบประมาณอยางระมัดระวังดวยการจํากัดงบประมาณรวมถึงการปรับจัดสรรและปรับ
พฤติกรรมจากเดิมที่เคยวางแผนซื้อสื่อโฆษณาระยะยาวทั้งปมาสูรูปแบบซื้อสื่อโฆษณาในระยะสั้นมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม
จากภาวะการแขงขันที่รุนแรงประกอบกับการที่มีสื่อโฆษณาตางๆ ที่มีความหลากหลาย ยังคงสามารถดึงดูดใหผูประกอบการ
ใชงบประมาณโฆษณาในการนําเสนอสินคาหรือบริหารไปยังกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดึงดูดผูประกอบ
การรายใหมๆใหเขามาใชจายงบประมาณโฆษณา อีกทั้งในภาครัฐนาจะมีโครงการใหมๆ ที่ตองการโฆษณาประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ มากขึ้น และหากเศรษฐกิจเติบโตขึ้นผูประกอบการจะมีความเชื่อมั่นในการใชจายงบประมาณมากขึ้น ซึ่งสงผล
ใหคาดวาเม็ดเงินโฆษณายังคงเติบโตได
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ธุรกิจ Post Production
ความเสี่ยงจากการแขงขัน
จากอดีตขั้นตอนหลังการถายทําภาพยนตรเรื่องยาวหรือโฆษณา (Post Production) เปนอุตสาหกรรมที่มีผูประกอบการที่
เปนรายใหญจาํ นวนเพียงไมกรี่ ายเนือ่ งจากตองใชเงินลงทุนสูง แตในปจจุบนั จากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสง ผลใหราคา
ของอุปกรณตลอดจนซอฟแวรที่ใชในการอุตสาหกรรม Post Production ปรับตัวลดลง และจํานวนผูประกอบการเพิ่มมาก
ขึ้นสงผลใหมีการแขงขันสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม จํานวนผูประกอบการ Post Production House ที่เพิ่มขึ้น มิไดตอบโจทยลูกคาไดครบตามความตองการ
เนื่องจากบางแหงใหบริการไดเฉพาะดานเทานั้น เชน ใหบริการเฉพาะการตัดตอภาพ หรือเฉพาะการแกสีภาพ เปนตน แต
บริษัทใหบริการในลักษณะครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแตตนจนจบ ซึ่งสรางความสะดวกสบายแกลูกคา ตลอดจนลด
เวลาในการทํางานและลดตนทุนในการเปลี่ยนสถานที่ที่จะตองทําใหครบทุกขั้นตอน
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาทรัพยากรบุคคล
ธุรกิจ Post Production เปนธุรกิจที่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ และประสบการณเปนพิเศษที่สรางชื่อเสียง
และความเชือ่ ถือกับลูกคา ดังนัน้ บริษทั จึงมีบคุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะดานและอุปกรณทที่ นั สมัย โดยบริษทั เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีสวนรวมในการดําเนินงานและเติบโตไปพรอมๆกับความสําเร็จของบริษัท
ตลอดจนบุคลากรหลักของธุรกิจนี้เปนผูถือหุนรายหนึ่งในธุรกิจ Post Production ซึ่งพรอมที่จะผลักดันและพัฒนาธุรกิจให
สรางผลงานอยางมีคุณภาพอยางตอเนื่อง

ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนรายใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ถือหุนรอยละ 70.51 ของทุน
ชําระแลวทัง้ หมด ซึง่ สัดสวนการถือหุน ดังกลาว สงผลใหบริษทั บีบที วี ี โปรดัคชันส จํากัด มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจและกําหนด
นโยบายการบริหารงานระดับหนึ่ง นอกจากนี้การถือหุนในลักษณะกระจุกตัว ยังทําใหโอกาสที่บริษัทจะถูกครอบงํากิจการ
(takeover) โดยบุคคลอื่นไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยปราศจากการยินยอมของบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส จํากัด แมวาผูถือหุน
กลุมอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทําใหมูลคาของกิจการเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีบริษัทไดตระหนักถึงในเรื่องนี้ จึงมีการปฏิบัติตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด ตลอดจนการที่บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ 3 ทานจาก
กรรมการบริษทั ทัง้ หมด 9 ทาน เปนการชวยเพิม่ ประสิทธิภาพและความโปรงใสในการบริหารจัดการ มีการถวงดุลอํานาจของ
คณะกรรมการและเปนตัวแทนของผูถ อื หุน รายยอยในการตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะผูบ ริหาร นอกจากนีห้ ากมีวาระ
ดําเนินการเรื่องใดที่นัยสําคัญตามกฎหมาย บริษัทจะตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนจึงจะดําเนินการได ปจจัย
ตางๆ ตามที่ไดกลาวขางตนเปนหลักประกันความเสี่ยงในดานการบริหารและการจัดการไดเปนอยางดี
ความเสี่ยงจากผูถือหุนรายใหญที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและมีกิจการที่อาจแขงขันกัน
บีบที วี ี ผูถ อื หุน ใหญทางออมของบริษทั (เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั บีบที วี ี โปรดัคชันส จํากัด ซึง่ เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษัท)
เปนผูถือหุนทางออมทั้งหมดของบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนเชนเดียว
กับบริษัท โดยมีเดีย สตูดิโอ ผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการขาวและบันเทิงทั่วไปเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 7 เพียงสถานีเดียว จึงอาจพิจารณาไดวามีการแขงขันทางธุรกิจ อยางไรก็ดี แมทั้ง 2 บริษัทมีความเกี่ยวของ
โดยมีผูถือหุนรายใหญเปนกลุมเดียวกัน แตในดานการผลิต บุคลากรและทีมงานของบริษัทและมีเดีย สตูดิโอ ไมไดเปนบุคคล
เดียวกัน นอกจากนี้ แมทงั้ สองบริษทั จะดําเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับการผลิตรายการโทรทัศนเชนเดียวกัน แตกม็ คี วามแตกตาง
ในรูปแบบและประเภทรายการ รวมถึงการดําเนินธุรกิจอืน่ ทีแ่ ตกตางกัน นอกจากนี้ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนเปนเพียงหนึง่
ในหลายธุรกิจของบริษทั และจากแผนงานบริษทั ใหความสําคัญและมุง เนนทีจ่ ะเปนผูน าํ ในธุรกิจใหเชาสตูดโิ อ สถานทีถ่ า ยทํา
และธุรกิจใหเชาอุปกรณ โดยเนนรองรับทุกกลุมลูกคา
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ผูถือหุน
หลักทรัพยของบริษัท
หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 781,629,851 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 781,629,851 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท และมีทุนเรียกชําระแลว 781,628,733 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 781,628,733 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท

ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรกและสัดสวนการถือหุนจากทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว ณ วันปดสมุดทะเบียน
ลาสุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุนใหญ
1. บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส จํากัด /1
2. กลุม คลองประกิจ
นายวินัย คลองประกิจ
นางสาวรริศา คลองประกิจ
นางวิภา คลองประกิจ
นางสาวริศรา คลองประกิจ
นายวิรัตน คลองประกิจ
นางสาวรัตนา คลองประกิจ
นางพรรณี คลองประกิจ
3. กลุมมงคลทรัพยา
นายภาณุมาศ มงคลทรัพยา
นายกริชชัย มงคลทรัพยา
นายภิญโญ มลคลทรัพยา
4. นายวีระ ศุภราทิตย

จํานวนหุนที่ถือ

รอยละของทุนชําระแลว

551,087,516
37,596,000
14,650,500
11,030,600
6,740,600
3,255,500
1,623,400
231,400
64,000
12,066,728
12,000,060
65,468
1,200
10,910,000

70.51
4.81
1.87
1.41
0.86
0.42
0.21
0.03
0.01
1.54
1.54
0.01
0.00
1.40
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รายชื่อผูถือหุนใหญ
5. กลุมปยะประพันธพงษ
นายชัชวาล ปยะประพันธพงษ
นางสาวศรีประภา ปยะประพันธพงษ
6. กลุมตันติเมธ
นายธวัช ตันติเมธ
นายธนิตเล็ก ตันติเมธิ
7. นายแพทยประสาน เขมะคงคานนท
8. นายพรชัย อริยรัชโตภาส
9. กลุมรักษกุลชน
นายเกรียงไกร รักษกุลชน
นายชานนท รักษกุลชน
10. UBS AG HONG KONG BRANCH
ยอดรวม
หมายเหตุ :

/1

จํานวนหุนที่ถือ

รอยละของทุนชําระแลว

10,444,137
10,364,137
80,000
7,167,700
6,817,700
350,000
6,380,000
5,470,400
5,232,000
5,200,000
32,000
5,000,000
651,354,481

1.34
1.33
0.01
0.92
0.87
0.04
0.82
0.70
0.67
0.67
0.00
0.64
83.33

บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส จํากัด เปนบริษัทในกลุมสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 มีผูถือหุนประกอบดวย
บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด
30
บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท จํากัด
25
บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จํากัด
25
บริษัท สตรองโฮลด แอสเซ็ทส จํากัด
20

การออกหลักทรัพยอื่น
- ไมมี-

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลทุก ๆ ป ในอัตราขั้นตํ่าประมาณรอยละ 40 ของผลกําไรสุทธิ ในกรณีที่ไมมีเหตุจําเปน
อื่นใดในการใชเงินจํานวนนั้นๆ และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ในสวนของบริษทั ยอยบริษทั ไมมนี โยบายการจายเงินปนผลขัน้ ตํา่ การจายเงินปนผลขึน้ อยูก บั ผลประกอบการและความจําเปน
ในการใชเงินทุนของบริษัทยอยนั้นๆ

สายธุรกิจ
โพสตโปรดักสชั่น
(ดําเนินการโดย
บจ.ไทมแลปส)

ดานธุรกิจ
โพสตโปรดักสชั่น

สายธุรกิจ
THE STUDIO PARK (ดําเนินการโดย
บจ.เดอะ สตูดิโอ พารค (ประเทศไทย) และ
บจ.ทีเอสพี โปรดักชั่นส เซอรวิส)

ดานธุรกิจ
The Studio Park/ประสานงาน
การถายทําภาพยนตร

ดานธุรกิจ
ใหเชาอุปกรณ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ดานธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน
และการตลาด

สายธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

สายธุรกิจ
ใหเชาอุปกรณ
(ดําเนินการโดย
บจ.เกียรเฮด)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

โครงสรางการจัดการ

ฝายเลขานุการ
ฝายบริหาร
สํานักงานกลาง
และทรัพยากรบุคคล

ฝายกฎหมาย
ฝายวิเคราะหและ
บริหารลูกหนี้
ฝายบริหารเงิน

ฝายบัญชี
และงบประมาณ

ผูอํานวยการอาวุโส
ดานสนับสนุนธุรกิจ 2
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูอํานวยการอาวุโส
ดานสนับสนุนธุรกิจ 1

รองกรรมการผูจัดการ

ฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

24
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รายงานประจําป 2561

รายงานประจําป 2561

25

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการจํานวน 3 ชุดคือ 1) คณะกรรมการ
บริหาร 2) คณะกรรมตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทานประกอบดวย
รายชื่อกรรมการ

1. นายสรรสฤษดิ์ /1 /2 เย็นบํารุง
2. นายภูมิชาย /1 วัชรพงศ
3. นายพัฒนพงค /1 หนูพันธ
4. นายณัฐวิทย /1 บุณยะวัฒน
5. นายสมเกียรติ /1 /3 เจริญภิญโญยิ่ง
6. ดร.เยาวลักษณ /1 /4 พูลทอง
7. นายอัครรัตน ณ ระนอง
8. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
9. นายกมล รัตนไชย
หมายเหตุ :

/1
/2

/3

/4

ตําแหนง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการป 2561
จํานวนครั้ง
ที่เขารวมประชุม

จํานวนครั้ง
ของประชุมทั้งหมด

คิดเปนสัดสวน (%)

11
11
11
11
8
8
10

11
11
11
11
8
8
11

100%
100%
100%
100%
100%
100%
90.91%

10
11

11
11

90.91%
100%

กรรมการที่เปนตัวแทนจากบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส จํากัด (ซึ่งสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เปนผูถือหุนหลัก)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2561 เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2561 รับทราบการลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการของนายสมฤทธิ์
ศรีทองดี โดยมีผลตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2561 พรอมกันนี้ มีมติอนุมัติแตงตั้งนายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2561
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2561 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั แิ ตงตัง้ นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิง่ ดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนคุณสมฤทธิ์ ศรีทองดี โดยดํารงตําแหนงกรรมการเทากับวาระที่เหลือของคุณสมฤทธิ์ ศรีทองดี
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ 2561 รั บ ทราบการลาออกจากตํ า แหน ง กรรมการของ
นายสมบุญ ชีวสุทธานนท โดยมีผลตั้งแต 31 มีนาคม 2561 และที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
มีมติอนุมัติแตงตั้งดร.เยาวลักษณ พูลทอง ดํารงตําแหนงกรรมการแทนคุณสมบุญ ชีวสุทธานนท โดยดํารงตําแหนงกรรมการเทากับวาระ
ที่เหลือของคุณสมบุญ ชีวสุทธานนท

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ตองจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
ที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและ
การจั ด การของคณะกรรมการบริ ห ารให เ ป น ไปตามนโยบายที่ ไ ด รั บ มอบหมายเว น แต ใ นเรื่ อ งดั ง ต อ ไปนี้
คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการไดแกเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ไดรับอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัท
ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท
การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
3. พิจารณาแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจําป 2561
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4. พิจารณาแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอํานาจ
เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ก็ได
5. ตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
มีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และเปดเผยขอมูลตอ
ผูลงทุนอยางถูกตองครบถวนและมีความโปรงใส
6. กํากับดูแลใหฝา ยบริหารจัดการดําเนินตามนโยบายทีก่ าํ หนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และแจงใหฝา ยบริหารนําเสนอ
เรื่องที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท รายการระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อพิจารณาใหเปนไปตาม
กฎระเบียบขอบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
7. จัดใหมีฝายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน เพื่อเปนผูติดตามดําเนินการรวมทั้งประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นีเ้ รือ่ งใดทีก่ รรมการหรือผูร บั มอบอํานาจจากกรรมการ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง มีสว นไดสว นเสียหรือมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนกบั บริษทั หรือบริษทั ยอย กรรมการหรือผูร บั มอบอํานาจจากกรรมการซึง่ มีสว นไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
1. นายภูมิชาย วัชรพงศ
2. นายฐนิสสพงศ ศศินมานพ
3. นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง
4. นายมนตรี /1 อยูสมบูรณ
5. นางสาวอุษา วรรณโมลี
6. นางลดาวัลย คุมทรัพย
7. นายฉัตรชัย ทาววงษา
หมายเหตุ :

/1

/1

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองกรรมการผูจัดการ
สายธุรกิจบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทําภาพยนตรและโฆษณา
รองกรรมการผูจัดการ
สายงานจัดการองคกรและสนับสนุนธุรกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายธุรกิจบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทําภาพยนตรและโฆษณา
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายบริหารการเงิน ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายกฎหมายและฝายวิเคราะหและบริหารลูกหนี้
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายบัญชีและงบประมาณ
ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายการตลาด

นายสมบุญ ชีวสุทธานนท ออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และนายณัฐพัสกร จั่นคต ออกจากตําแหนง
ผูอํานวยการอาวุโส เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561
นายมนตรี อยูสมบูรณ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ มีผลตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. ดําเนินการและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. ดําเนินการและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายของธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ
ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว
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3. มอบอํานาจหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นใดที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็นสมควรทําหนาที่แทนประธานเจาหนาที่
บริหารในเรื่องที่จําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลยพินิจของประธานเจาหนาที่บริหารซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑ
ของกฎหมายและกฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารในแตละคราว
5. ดําเนินการและอนุมัติการเขารับวาจาง รับทํางาน การตกลงผูกพันในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
วงเงินในแตละรายการไมเกิน 15,000,000 บาทหรือเทียบเทา โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจ
อนุมัติและดําเนินการของบริษัท ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
6. มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท เชน
การบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง การกําหนดเงินเดือน และเงินอื่นๆ รวมตลอดถึง
การสงเคราะหและสวัสดิการตางๆ
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกประธานเจาหนาทีบ่ ริหารนัน้ ตองอยูภ ายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบ
ขอบังคับของบริษทั และในกรณีทกี่ ารดําเนินการใดทีม่ หี รืออาจมีผลประโยชนหรือสวนไดสว นเสียของประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง (ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ/หรือประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ประธานเจาหนาที่บริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนิน
การดังกลาว โดยประธานเจาหนาทีบ่ ริหารจะตองนําเสนอเรือ่ งดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษทั
เพื่อใหคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
นอกจากนี้ ในกรณีที่การทํารายการใดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ของบริษทั หรือบริษทั ยอย แลวแตกรณีตามความหมายทีก่ าํ หนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การทํารายการ
ดังกลาวตองไดรบั มติเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน และ/หรือปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามหลักเกณฑและวิธกี ารตามทีป่ ระกาศดังกลาว
กําหนดไวในเรื่องนั้นๆดวย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว
เลขานุการบริษัท ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการงิน และผูควบคุมดูแลการทําบัญชี
• นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง เปนผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และคณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้ง
นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2552
• นายอรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห เปนผูควบคุมดูแลการทําบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชีตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
โดยรายละเอียดและคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง ปรากฏในเอกสารแนบ 1

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ป 2561 การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน โดยไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของบริษัท
และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทน
ประจําปแกกรรมการดังนี้
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คาตอบแทนรายเดือน(ตอทาน)
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการชุดยอยอื่น
ประธานกรรมการ
กรรมการ

60,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน
เบี้ยประชุม(ตอทานตอครั้ง)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

30,000 บาท
20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ จะไมไดรับเบี้ยประชุม
ปจจุบนั บริษทั มีคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดยอยอื่นซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจะไดรับคาตอบแทนในฐานะ
ที่เปนกรรมการดวย
นอกจากนี้ บริษัทไมมีนโยบายการใหผลประโยชนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแกกรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไมรวมถึง
สวัสดิการที่ใหกับพนักงานทั่วไป)
(ก) คาตอบแทนกรรมการ
ในป 2561 คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุม ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

คาตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาฯ

นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง /1 /4

นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี /1
(ลาออก 24 เมษายน 2562)
นายภูมิชาย วัชรพงศ /1 /4
นายพัฒนพงค หนูพันธ /1 /4
นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน /1 /4
นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง/2
ดร.เยาวลักษณ พูลทอง /3 /4

-

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาฯ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

ยอดรวม

600,000

-

-

60,000

660,000

240,000

-

-

120,000

360,000

360,000

-

-

-

360,000

360,000

-

-

-

360,000

360,000

-

-

-

360,000

240,000
240,000

-

-

-

240,000
240,000
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รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

คาตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาฯ

นายอัครรัตน ณ ระนอง
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

นายกมล รัตนไชย

นายสมบุญ ชีวสุทธานนท /3
(ลาออก 31 มีนาคม 2561)
ยอดรวม
หมายเหตุ :

/1

/2

/3

/4

-

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

ยอดรวม

360,000

-

360,000

-

720,000

360,000

-

240,000

120,000

720,000

360,000

-

240,000

120,000

720,000

90,000

-

-

-

90,000

3,570,000

-

840,000

420,000 4,830,000

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2561 เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2561 รับทราบการลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการของนายสมฤทธิ์
ศรีทองดี โดยมีผลตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2561 พรอมกันนี้ มีมติอนุมัติแตงตั้งนายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2561
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2561 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั แิ ตงตัง้ นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิง่ ดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนคุณสมฤทธิ์ ศรีทองดี โดยดํารงตําแหนงกรรมการเทากับวาระที่เหลือของคุณสมฤทธิ์ ศรีทองดี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 รับทราบการลาออกจากตําแหนงกรรมการของนายสมบุญ
ชีวสุทธานนท โดยมีผลตั้งแต 31 มีนาคม 2561 และที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติ
แตงตั้งดร.เยาวลักษณ พูลทอง ดํารงตําแหนงกรรมการแทนคุณสมบุญ ชีวสุทธานนท โดยดํารงตําแหนงกรรมการเทากับวาระที่เหลือ
ของคุณสมบุญ ชีวสุทธานนท
คณะกรรมการบริหารของดรับเบี้ยประชุมกรรมการบริหารในป 2561

(ข) คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท
คาตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงินของผูบ ริหารบริษทั (ตามคํานิยามของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ ดั การ และผูบ ริหารสีร่ ายแรกลงมา และผูบ ริหารทีอ่ ยูใ นตําแหนงเทียบเทากับผูบ ริหาร
ในลําดับที่สี่ทุกราย) ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนซึ่งประกอบดวย เงินเดือน รวม 10 ทาน
เปนจํานวนทั้งสิ้น 38.59 ลานบาท

คาตอบแทนอื่น
1) บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยพนักงานจะสงเงินสะสมในอัตราที่กําหนดและบริษัทจายสมทบใน
อัตราเดียวกัน โดยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบริหารโดยผูจัดการกองทุนรับอนุญาต และปฏิบัติตามขอกําหนดของ
พระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 ในป 2561 บริษทั ไดจา ยเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพสําหรับ
ผูบริหาร 10 ทานเปนจํานวน 0.77 ลานบาท
2) สวัสดิการอื่นๆ อาทิ เชน สวัสดิการคารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจําป การประกันชีวิต เปนจํานวน 0.61
ลานบาท และคาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 8.67 ลานบาท
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บุคลากร
บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงาน 592 คน โดยในป 2561 บริษัทไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 26.26
ลานบาท ซึ่งผลตอบแทนไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา เงินโบนัส คารักษาพยาบาล เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินประกันชีวิต
และเงินประกันสังคม เปนตน นอกจากนี้บริษัทยอยไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทจํานวน
101.98 ลานบาท และจายเงินชดเชยพนักงาน 0.51 ลานบาท
จํานวนพนักงาน
ณ 31 ธันวาคม ป 2561
ธุรกิจบริการและใหเชาสถานที่ถายทํา - The Studio Park
ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณ
ธุรกิจ Post Production
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนและสวนกลาง

จํานวนพนักงาน (คน)
35
483
12
62

1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง/1
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

60 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Sul Ross State University,
Alpine, Texas, U.S.A.

อายุ
(ป)

- ไมมี -

- ไมมี -

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ/
ผูบริหาร
ตําแหนง

เม.ย.2561-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ
พ.ค.2561-ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
เม.ย.2557-มี.ค.2561 - กรรมการ
เม.ย.2557-เม.ย.2561 - กรรมการบริหาร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ธ.ค.2547-ธ.ค.2561 - ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
ก.ย.2545-พ.ย.2547 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท/องคกรอื่น
ต.ค.2561-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร
เม.ย.2561-ปจจุบัน - กรรมการและ
รองประธานคณะกรรมการ
เจาหนาที่บริหาร
เม.ย.2561-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ
เม.ย.2557-มี.ค.2561 - กรรมการ
ส.ค.2560-ปจจุบัน - กรรมการ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร
ก.ค.2560-ปจจุบัน - กรรมการ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร
ก.พ.2558-ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหาร

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

บจ.โฮมสุขุมวิท

บจ.เขาใหญแลนด

บจ.แกรนด ไพรม แอสเซ็ทส

บจ.มีเดีย สตูดิโอ

บจ.กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ

บจ.แกรนดหวยแกว

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น

ประสบการณทํางาน ( 5 ปยอนหลัง)

ขอมูลกรรมการ ผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีและเลขานุการบริษัท

รายงานประจําป 2561

31

1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง/1 (ตอ)

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ/
ผูบริหาร
ตําแหนง

ก.พ.2557-ปจจุบัน - ประธานคณะกรรมการ
- ที่ปรึกษา
ส.ค.2556-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร
ต.ค.2553-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร
ก.ย.2545-ธ.ค.2561 - กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหาร

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

บจ.บริหารสินทรัพย
กรุงศรีอยุธยา

บจ.แกรนดหลานหลวง

บจ.รักษาความปลอดภัย
เอชอารโปร แอนด เซอรวิส
บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร

ประสบการณทํางาน ( 5 ปยอนหลัง)

32
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2561

2. นายภูมิชาย วัชรพงศ /1
- กรรมการ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร
- กรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

60 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(Economics) North Texas
State University, U.S.A
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Senior Executive Program (SEP)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Director
Certification Program (2551) : IOD
• ประกาศนียบัตร Roles of the
Chairman Program (2551) : IOD

อายุ
(ป)

0.0001%

- ไมมี -

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ/
ผูบริหาร
ตําแหนง

พ.ย.2560-ปจจุบัน - ประธานเจาหนาที่บริหาร
ก.พ.2557-ปจจุบัน - กรรมการ
ก.พ.2557- ม.ค.2561 - กรรมการ
ก.พ.2557- ธ.ค.2559 - กรรมการ
ก.พ.2557-ธ.ค.2559 - กรรมการ

ม.ค.2557-ปจจุบัน - กรรมการ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร
พ.ค.2561-ปจจุบัน - กรรมการบริหาร
ม.ค.2557-พ.ค.2561 - ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย.2555-ธ.ค.2556 - Senior Banker
ม.ค.2552-มิ.ย.2555 - กรรมการพิจารณาสินเชื่อ
มิ.ย.2550-ก.พ.2553 - กรรมการเจาหนาที่บริหาร
มิ.ย.2550-มิ.ย.2555 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
ม.ค.2550-มี.ค.2555 - ประธานคณะเจาหนาที่
ดานลูกคาธุรกิจ SME
พ.ค.2548-ธ.ค.2556 - ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญอาวุโส
บริษัท/องคกรอื่น
พ.ย.2561-ปจจุบัน - กรรมการ
พ.ค.2561-ปจจุบัน - กรรมการ
มี.ค.2558-ปจจุบัน - กรรมการ
ก.ค.2557-ปจจุบัน - กรรมการ
พ.ย.2561-ปจจุบัน - ประธานกรรมการ
ก.ค.2557-ต.ค.2561 - กรรมการ
ก.พ.2557-ปจจุบัน - กรรมการ

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

บจ.คนทําหนังสือ
บจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท

บจ.เดอะ สตูดิโอ พารค
(ประเทศไทย)
บจ.เกียรเฮด

บจ.ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอรวิส
บจ.มีเดีย สตูดิโอ
บจ.บานสวยกรุป (สุราษฎรธานี)
บจ.ไทมแลปส
บจ.ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น

ประสบการณทํางาน ( 5 ปยอนหลัง)

รายงานประจําป 2561
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3. นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

2. นายภูมิชาย วัชรพงศ /1 (ตอ)

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

57 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Abilene Christian University
Texas ,USA.
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Senior Executive Program (SEP)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (2548) :
IOD

อายุ
(ป)

- ไมมี -

- ไมมี -

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ/
ผูบริหาร
- ที่ปรึกษา
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

ตําแหนง

บมจ.อีสเทอรน สตาร เรียล
เอสเตท

บจ.รักษาความปลอดภัย
เอชอาร โปรแอนด เซอรวิส
บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร
บจ.แกรนดหลานหลวง
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

เม.ย.2558-ปจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการ
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผูจัดการใหญและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
2556-2558
อาวุโส
- สายงานวิเคราะหสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ
- สายงานบริหารความเสี่ยง
สินเชื่อธุรกิจ SME
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
2553-2556
อาวุโส และรักษาการแทน
ผูจัดการฝายประเมินราคา
หลักประกัน
- สายงานวิเคราะหสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ
- สายงานบริหารความเสี่ยง
สินเชื่อธุรกิจSME

บริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย.2558-ปจจุบัน - กรรมการ

มิ.ย.2559-ปจจุบัน
ม.ค.2557- มิ.ย.2559
ส.ค.2556-ปจจุบัน
ต.ค.2553-ปจจุบัน
เม.ย.2557-ปจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณทํางาน ( 5 ปยอนหลัง)

34
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2561

- ไมมี -

56 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง
- กรรมการ

- ไมมี -

- ไมมี -

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ/
ผูบริหาร

- ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

53 • ปริญญาโท สังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประกาศนียบัตร Director
Certification Program : IOD
• ประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program : IOD

อายุ
(ป)

4. นายพัฒนพงค หนูพันธ /1
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

3. นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน (ตอ)

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
ตําแหนง

ก.ย.2560-ปจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการบริหาร
ก.พ.2558-ปจจุบัน - กรรมการ
ส.ค.2556-ปจจุบัน - กรรมการ
ต.ค.2553-ปจจุบัน - กรรมการ
พ.ย.2540-ปจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการ
2551-ปจจุบัน
- กรรมการบริหาร
บริษัท/องคกรอื่น
ม.ค.2561-ปจจุบัน - กรรมการรองกรรมการ
ผูจัดการ
มิ.ย.2559-ธ.ค.2560 - กรรมการผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ
- กรรมการ
2552-ปจจุบัน
เม.ย. 2561-ปจจุบัน - กรรมการ
บริษัท/องคกรอื่น
เม.ย. 2556-ปจจุบัน - กรรมการเจาหนาที่บริหาร
- กรรมการรองกรรมการ
ผูจัดการ
- รักษาการกรรมการผูจัดการ
ธ.ค. 2555-ปจจุบัน - กรรมการ
ก.ย. 2554-เม.ย.2561 - กรรมการ
ธ.ค. 2551-ปจจุบัน - กรรมการ

บริษัท/องคกรอื่น
พ.ค.2561-ปจจุบัน - กรรมการ

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

บจ.มีเดีย นาว
บจ.มีเดีย สตูดิโอ
บจ.บีบีทีวี นิว มีเดีย

บจ.กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ

บจ.บีบีทีวี นิว มีเดีย
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น

บจ.กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ

บจ.บริหารสินทรัพย
กรุงศรีอยุธยา
บจ.อีสเทอรน สตาร
รีสอรท
บจ.โฮมสุขุมวิท
บจ.ทีวีดิจิตอล เอชอาร
บจ. แกรนดหลานหลวง
บจ. เค.เอส.ฟอรจูน
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น

ประสบการณทํางาน ( 5 ปยอนหลัง)

รายงานประจําป 2561

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

35

6. ดร.เยาวลักษณ พูลทอง /1
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

58 • ปริญญาเอก สาขาการตลาด
หลักสูตรนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
The University of Sydney
ประเทศออสเตเลีย
• หลักสูตร Master of International
Business Administration Exchange Program ,
Waseda University ประเทศญี่ปุน
• ประกาศนียบัตร Director
Certification Program : IOD
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

อายุ
(ป)

- ไมมี -

- ไมมี -

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ/
ผูบริหาร

2556-ปจจุบัน

เม.ย. 2561-ปจจุบัน
ก.ค. 2561-ปจจุบัน
บริษัท/องคกรอื่น
2560-ปจจุบัน
2560-ปจจุบัน
2558-ปจจุบัน
2557-ปจจุบัน
2557-ปจจุบัน

ชวงเวลา

- กรรมการ
- กรรมการผูจัดการ

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

- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร
- กรรมการ
- กรรมการ

บจ.รักษาความปลอดภัย
เอชอาร โปร แอนด เซอรวิส
บจ. ทีวี ดิจิตอล เอช อาร

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

ตําแหนง

ประสบการณทํางาน ( 5 ปยอนหลัง)

36
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2561

7. นายอัครรัตน ณ ระนอง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

65 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Marshall University, USA.
• 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 หลักสูตรผูบริหาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.รุนที่ 6) (2551)

อายุ
(ป)

- ไมมี -

- ไมมี -

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ/
ผูบริหาร
ตําแหนง

พ.ค.2553-ปจจุบัน - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ย.2560-ปจจุบัน - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาพิจารณา
คาตอบแทนและ
กํากับดูแลกิจการ
ก.ค.2560-ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
- กรรมการการลงทุน
มิ.ย.2556-เม.ย.61 - ประธานกรรมการ
2556-มิ.ย.2559 - กรรมการ
- กรรมการอิสระ
2554-ปจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบ
2544- ก.ค.2560 - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท/องคกรอื่น
พ.ค. 2561-ปจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการอิสระ
2558-ปจจุบัน
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
2554-ปจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบ

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

บล.ฟนันซา จํากัด

กลุมบริษัท เคพีเอ็น
อะคาเดมี่ จํากัด

บจ. วินด เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง

บมจ.บัตรกรุงไทย

บมจ. ฟูด แคปปตอล
บมจ. เอฟโวลูชั่น แคปปตอล
บมจ.ฟนันซา

บมจ.กรุงไทย-แอคซา
ประกันชีวิต

บมจ.ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น

ประสบการณทํางาน ( 5 ปยอนหลัง)

รายงานประจําป 2561
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8. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

54 • ปริญญาโท สาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร Corporate
Governance for Capital Market
Intermediaries (2/2558) : IOD
• ประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program
(48/2548) : IOD

อายุ
(ป)

- ไมมี -

- ไมมี -

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ/
ผูบริหาร
ตําแหนง

ส.ค.2554-ก.ย.2557 - คณะกรรมการบริหาร
ธ.ค.2548-มิ.ย.2558 - กรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ก.ย.2560-ปจจุบัน - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ธ.ค.2558-ปจจุบัน - กรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ก.ย.2552-ปจจุบัน - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกลยุทธองคกร
บริษัท/องคกรอื่น
ส.ค.2561-ปจจุบัน - กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ก.ค.2558-ปจจุบัน - ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ
ส.ค.2558-ปจจุบัน - กรรมการ และ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
มี.ค.2555-มิ.ย.2558 - กรรมการ และรองประธาน

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(AIMC)
หอการคานานาชาติ
บลจ.กรุงศรี จํากัด

บจ.ยูนิเวนเจอร รีท
แมเนจเมนท
บลจ.ทาลิส จํากัด

บจ.เบริล 8 พลัส

บมจ.หลักทรัพยเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย

บมจ. เอสไอเอสบี

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น

ประสบการณทํางาน ( 5 ปยอนหลัง)

38
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2561

9. นายกมล รัตนไชย
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

52 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)
• CAC SME IA Certification :
Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition
Against Corruption (CAC)
• หลักสูตร How to Develop a
Risk Management Plan (HRP)
(2561) : IOD
• หลักสูตร Risk Management
Program for Corporate Leaders
(2560) : IOD
• ประกาศนีบัตร Director
Certification Program (2559) IOD
• หลักสูตร Anti-Corruption :
The Practical Guide (2558) : IOD
• ประกาศนียบัตร How to Measure
the Success of Corporate
Strategy (2556) :IOD
• ประกาศนีบัตร Successful
Formulation & Execution of
Strategy (2555) : IOD
• ประกาศนียบัตร Audit Committee
Program (2552) : IOD
• ประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (2551) :
IOD

อายุ
(ป)

- ไมมี -

- ไมมี -

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ/
ผูบริหาร
ตําแหนง

2553-2556

ก.ค.2555-ม.ค.2561
ก.ค.2555-ธ.ค.2559
ก.ค.2555-ธ.ค.2559
ก.ค.2555-ก.ย.2557
ก.ค.2555-ม.ค.2557
2556-พ.ค.2558

ก.ค.2557-ปจจุบัน
ก.ค.2555-ปจจุบัน
ก.ค.2555-ปจจุบัน

มิ.ย.2558-ปจจุบัน

บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
บมจ.โรงพิมพตะวันออก

บมจ.อีสเทอรน พาวเวอร กรุป

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

บจ.ซุปเปอรริช เคอเร็นซี่
เอ็กซเชนจ 1965
- รองประธานเจาหนาที่บริหาร บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี
สายงานตรวจสอบภายใน
- กรรมการอิสระ
บจ.ไทมแลปส
- กรรมการอิสระ
บจ.เกียรเฮด
- กรรมการอิสระ
บจ.เดอะ สตูดิโอ พารค
(ประเทศไทย)
- กรรมการอิสระ
บจ.คนทําหนังสือ
- กรรมการอิสระ
บจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
- กรรมการอิสระ
บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท
- กรรมการอิสระ
บจ.แม็ทชิ่ง มูฟวี่ทาวน
- กรรมการอิสระ
บจ.กูดดี้ ฟลม บีเคเค
- ผูอํานวยการอาวุโส
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ฝายตรวจสอบภายใน
ที่อยูอาศัย
- ผูอํานวยการ
ฝายตรวจสอบภายใน

ม.ค.2556-ปจจุบัน - กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
พ.ย.2553-ปจจุบัน - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ค.2557-ปจจุบัน - กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
2554-ปจจุบัน
- กรรมการอิสระ
2554-เม.ย.2557 - กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ
บริษัท/องคกรอื่น
พ.ค.2561-ปจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชวงเวลา

ประสบการณทํางาน ( 5 ปยอนหลัง)

รายงานประจําป 2561

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

39

10. นายฐนิสสพงศ ศศินมานพ /2
- รองกรรมการผูจัดการ

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

61 • ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยี
บัณฑิต เทคโนโลยีการถายภาพและ
ภาพยนตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ธัญบุรี

อายุ
(ป)

0.5178 %
(นับรวม
นางศิริเพ็ญ)

ชวงเวลา

ตําแหนง

2545-ธ.ค.2559
2542-ธ.ค.2559
2537-ปจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

บจ.แม็ทชิ่ง มูฟวี่ทาวน
บจ.เดอะ สตูดิโอ พารค
(ประเทศไทย)
บจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท
บจ .เกียรเฮด

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น

ประสบการณทํางาน ( 5 ปยอนหลัง)

สามี-นางศิริเพ็ญ พ.ย.2554-ปจจุบัน - รองกรรมการผูจัดการ
ศศินมานพ
สายงานธุรกิจใหบริการและ
ใหเชาอุปกรณถายทํา
ก.ค.2555-ธ.ค.2556 - กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
2545-ต.ค.2554 - รองกรรมการผูจัดการ
สายการผลิตภาพยนตร
โฆษณา
- กรรมการ
2545-2553
บริษัท/องคกรอื่น
2546-ก.ย.2557 - กรรมการ
- กรรมการ
2545-ปจจุบัน

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ/
ผูบริหาร

40
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2561

11. นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง /3
- รองกรรมการผูจัดการ
สายการจัดการองคกรและ
สนับสนุนธุรกิจ
- เลขานุการบริษัท
(ผูรับผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน)

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

51 • ปริญญาโท บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประกาศนียบัตร Company
Secretary Program (CSP) (2554) :
IOD
• ประกาศนียบัตร Director
Certification Program (2548) : IOD
• ประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (2548) :
IOD

อายุ
(ป)

0.0138%

- ไมมี -

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ/
ผูบริหาร
ตําแหนง

2546-ปจจุบัน
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

มี.ค.2557-ปจจุบัน - รองกรรมการผูจัดการ
สายการจัดการองคกร
และสนับสนุนธุรกิจ
เม.ย.2557-ธ.ค.2561 - กรรมการบริหาร
2545-ก.พ.2557 - ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายการจัดการองคกร
และสนับสนุนธุรกิจ
2545-มี.ค.2553 - กรรมการ
บริษัท/องคกรอื่น
ก.ค.2557-ปจจุบัน - กรรมการ
2546-ปจจุบัน
- กรรมการ

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

บจ.ไทมแลปส
บจ.เดอะ สตูดิโอ พารค
(ประเทศไทย)
บจ.เกียรเฮด
บจ.คนทําหนังสือ
บจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท
บจ.แม็ทชิ่ง มูฟวี่ทาวน
บจ.กูดดี้ ฟลม บีเคเค

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น

ประสบการณทํางาน ( 5 ปยอนหลัง)

รายงานประจําป 2561

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

41

13. นางสาวอุษา วรรณโมลี
- ผูอํานวยการฝายอาวุโส

12. นายมนตรี อยูสมบูรณ
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

53 • อบรมระบบไฟ (Lighting System)
Mole Richardson Co.,Ltd.
ประเทศอเมริกา
• อบรมซอมบํารุง (Cinematography
Lenses from Cooke Optics
factory England)
• อบรมดานซอมบํารุง ดานเลนส
Carl Zeiss Factory Co.,Ltd.
ประเทศเยอรมันนี
• อบรมดานซอมบํารุงฯ กลองฟลม
Arri Factory ประเทศเยอรมันนี
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพสายวิชาชางไฟฟา
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
• ประกาศนียบัตร Director
Certification Program (2554) :
(IOD)
57 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อายุ
(ป)

- ไมมี -

0.0003%

- ไมมี -

นองชายนางศิริเพ็ญ
ศศินมานพ

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ/
ผูบริหาร
ตําแหนง

บจ.เกียรเฮด

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

มี.ค.2557-ปจจุบัน - ผูอํานวยการฝายอาวุโส
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น
ฝายวิเคราะหและบริหารลูกหนี้
ฝายบริหารการเงิน
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายกฎหมาย
ก.พ.2557
- ผูจัดการสาขามาบตาพุด
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ม.ค.2556-ม.ค.2557 - ผูจัดการสาขา
เซ็นทรัล เฟสติวัลพัทยาบีช
ก.พ.2550-ธ.ค.2555 - ผูจัดการสาขาฉะเชิงเทรา

ก.ค.2561-ปจจุบัน - ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ธ.ค.2558-ธ.ค.2561 - กรรมการบริหาร
บริษัท/องคกรอื่น
ส.ค.2540-ปจจุบัน - กรรมการ

ชวงเวลา

ประสบการณทํางาน ( 5 ปยอนหลัง)
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/4

/3

/2

ตําแหนง

ชื่อหนวยงาน / บริษัท

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น
- ผูอํานวยการฝายอาวุโส
ฝายบัญชีและงบประมาณ
- รักษาการ
2548-2555
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายบริหารการเงินและ
สํานักงานกลาง
- ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
งบประมาณ กลุมบริษัทในเครือ
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น
มิ.ย.2558-ปจจุบัน - ผูอํานวยการฝายอาวุโส
ฝายการตลาด
พ.ย.2546-พ.ค.2558 - ผูจัดการฝาย ฝายการตลาด
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น
พ.ย.2550-ปจจุบัน - ผูอํานวยการฝาย
ฝายการบัญชีและงบประมาณ
- ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน
บจ.แม็ทชิ่งเอ็นเตอรเทนเมนท
2547-2550

2556-ปจจุบัน

ชวงเวลา

ประสบการณทํางาน ( 5 ปยอนหลัง)

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
นับรวมหุนของผูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน
ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี เปนผูทําบัญชีที่มีคุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเปนผูทําบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศพัฒนาธุรกิจการคา

- ไมมี -

- ไมมี -

45 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

16. นายอรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห /4
- ผูอํานวยการฝาย
(ผูควบคุมดูแลการทําบัญชี)

/1

- ไมมี -

- ไมมี -

49 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

15. นายฉัตรชัย ทาววงษา
- ผูอํานวยการฝายอาวุโส

หมายเหตุ :

- ไมมี -

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุนในบริษัท ทางครอบครัว
ระหวางกรรมการ/
ผูบริหาร
0.0128%

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

51 • ปริญญาโท บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อายุ
(ป)

14. นางลดาวัลย คุมทรัพย
- ผูอํานวยการฝายอาวุโส

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

รายงานประจําป 2561
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การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายชื่อ

ตําแหนง

จํานวนหุน
ซื้อ(ขาย)

ณ ตนป

สัดสวน
การถือหุน
(%)

ณ สิ้นป

1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง

ประธานกรรมการ

-

-

-

ไมมี

2. นายภูมิชาย วัชรพงศ

กรรมการ

-

1,000

1,000

0.0001

3. นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน

กรรมการ

-

-

-

ไมมี

4. นายพัฒนพงค หนูพันธ

กรรมการ

-

-

-

ไมมี

5. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง

กรรมการ

-

-

-

ไมมี

6. ดร.เยาวลักษณ พูลทอง

กรรมการ

-

-

-

ไมมี

7. นายอัครรัตน ณ ระนอง

กรรมการอิสระ

-

-

-

ไมมี

8. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

กรรมการอิสระ

-

-

-

ไมมี

9. นายกมล รัตนไชย

กรรมการอิสระ

-

-

-

ไมมี

10. นายฐนิสสพงศ ศศินมานพ /1

รองกรรมการผูจัดการ

4,047,623

-

4,047,623

0.5178

11. นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง

รองกรรมการผูจัดการ

108,200

-

108,200

0.0138

12. นายมนตรี อยูสมบูรณ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

2,200

-

2,200

0.0003

13. นางสาวอุษา วรรณโมลี

ผูอํานวยการฝายอาวุโส

-

-

-

ไมมี

14. นางลดาวัลย คุมทรัพย

ผูอํานวยการฝายอาวุโส

100,000

-

100,000

0.0128

15. นายฉัตรชัย ทาววงษา

ผูอํานวยการฝายอาวุโส

-

-

-

ไมมี

-

-

-

ไมมี

16. นายอรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห ผูอํานวยการฝายบัญชี
และงบประมาณ
หมายเหตุ :

/1

นับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ขอมูลณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอย 3 ชุด คือ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
1.
2
3.
4.
5.

นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง /1
นายภูมิชาย วัชรพงศ
นายพัฒนพงค หนูพันธ
นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน
ดร.เยาวลักษณ พูลทอง /2

หมายเหตุ

/1
/2

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
นายสมบุญ ชีวสุทธานนท ออกจากกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และดร.เยาวลักษณ พูลทอง ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารเปนจํานวน 5 ทานตามตารางขางตน โดยมีผลตั้งแตวันที่
21 ธันวาคม 2561

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้
• เปาหมาย
• นโยบายธุรกิจ
• แผนธุรกิจ
• กลยุทธทางธุรกิจ
• อํานาจการบริหารงาน
• งบประมาณรายจายประจําป
• นโยบายการบริหารความเสี่ยง
• ขอบเขต อํานาจ และหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
• เรื่องอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบตอกิจการของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
• รวมถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพือ่ ขออนุมตั หิ รือตามหลักเกณฑทคี่ ณะกรรมการบริษทั
กําหนด
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการ
บริษัทไดอนุมัติแลว

รายงานประจําป 2561
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3. กํากับดูแลนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ กลยุทธทางธุรกิจ และผลการดําเนินงานของบริษัทในเครือ
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท รวมถึงการเปนผูคํ้าประกันหรือ
การชําระเงินเพือ่ การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 20,000,000 บาทหรือเทียบเทา
โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมตั แิ ละดําเนินการของบริษทั ซึง่ ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษทั แลว ทัง้ นี้ วงเงินดังกลาวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยูก บั ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริษทั
5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคลอง สําหรับการทําธุรกรรมดานเงินฝาก ตั๋วเงินของสถาบันการเงิน พันธบัตร
รัฐบาล กองทุนรวมเปดตราสารหนี้ ในวงเงินไมเกิน 30,000,000 บาท และพิจารณารายงานการทําธุรกรรมดานเงินฝาก
จากฝายบริหารการเงิน
6. การกําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง
การเลิกจางพนักงานบริษัท
7. พิจารณาการลงทุนในโครงการหรือหลักทรัพยหรือการเขารวมทุน ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคราว
ทั้งนี้ ในกรณีที่การดําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียของกรรมการบริหารทานใดหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง (ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ใหคณะกรรมการบริหารนําเสนอเรือ่ ง
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้นและบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ไดแก
รายชื่อ
1. นายอัครรัตน ณ ระนอง
2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม /1
3. นายกมล รัตนไชย
/1

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

วาระการดํารงตําแหนงและการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย
1 ทาน ตองมีความรูและประสบการณดานบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบตองมีความเปนอิสระและคุณสมบัติ
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และสามารถไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบอีกไดแต
ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะเห็นเปนอยางอื่น คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท โดยไดปฏิบัติตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดมีการสอบทานเพื่อทบทวน
และปรับปรุงอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึง่ มีผลบังคับใชตงั้ แตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 เปนตนไป ดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรหนวยงานตรวจสอบภายใน แผนงาน และงบประมาณ พิจารณา
ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวย
งานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอคาตอบแทน
ของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นวาผูถ อื หุน และผูล งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปฏิบัติตามนโยบายการตอตานทุจริต
และคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง
10. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณีจําเปน
11. ใหมีอํานาจเชิญกรรมการ ผูบริหาร หัวหนาหนวยงานหรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคําถามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนประจําทุกป
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13. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
14. ในกรณีที่ผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยวาประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของบริษัทไดกระทําความผิดตามที่กฎหมายระบุ และไดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณดังกลาวใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อดําเนินการตรวจสอบตอไปโดยไมชักชา และใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและผูสอบบัญชีทราบ
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัยที่ตองแจงดังกลาว และวิธีการ
เพื่อใหไดซึ่งขอเท็จจริง เกี่ยวกับพฤติการณนั้นใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
15. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําปละ 1 ครั้งและนําเสนอกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ทบทวนแลวใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ทัง้ นี้ อํานาจของกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจทีท่ าํ ใหกรรมการตรวจสอบ หรือผูร บั มอบอํานาจจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติใหความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบทานนั้นหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/
หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทที่เกี่ยวของได
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 บริษัทไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนเพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบาย หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการสรรหา คัดเลือกและเสนอรายชื่อตัว
บุคคลเพือ่ การแตงตัง้ เปนกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอยตางๆ และผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั รวมถึงกรรมการของบริษทั
ยอยในเครือซึ่งบริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ตลอดจนพิจารณากําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีจํานวน 3 ทานประกอบดวย
รายชื่อ
1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง /1
2. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
3. นายกมล รัตนไชย
/1

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
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อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
1.1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดยอยตางๆและผูบ ริหารระดับ
สูงของบริษัท ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร รองกรรมการผูจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการของบริษัท
1.2. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการสรรหา คัดเลือก กลั่นกรอง ผูที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนง
กรรมการ หรือผูมีตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นของกิจการที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
และหรือกลั่นกรองหาผูเหมาะสมจากภายในองคกรนั้น เพื่อดํารงตําแหนงดังกลาว
1.3. กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นให
แกกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยและผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงกรรมการ หรือ
ผูมีตําแหนงเทียบเทาในองคกรหรือกิจการที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
2. การสรรหาคัดเลือกหรือพิจารณากลั่นกรองตัวบุคคล
สรรหาคัดเลือกหรือกลัน่ กรองตัวบุคคลแลวแตกรณีเพือ่ ดํารงตําแหนงตางๆ ดงตอไปนี้ เพือ่ เสนอตอคณะกรรมการบริษทั
2.1. กรรมการบริษัท
2.2. กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่รายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท
2.3. ผูบริหารระดับสูงของบริษัทไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ รวม
ถึงกรรมการหรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทาขององคกรหรือกิจการที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป
3. การพิจารณากําหนดคาตอบแทน
ดูแลใหกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย ผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไดแกประธานเจาหนาที่บริหาร
รองกรรมการผูจ ดั การ ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ ไดรบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบทีม่ ตี อ บริษทั
และเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑของบริษทั โดยเทียบเคียงกับบริษทั อืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน
ทัง้ นีก้ รรมการบริษทั ทีไ่ ดรบั มอบหมายใหมหี นาทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ควรไดรบั คาตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหนาที่
และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มขึ้นนั้นดวย
4. หนาที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
4.1 พิจารณาและดูแลใหขนาดและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับองคกรรวมถึงมี
การปรับเปลี่ยนใหสองคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบดวย
บุคคลที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอการกํากับดูแลและดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท
4.2 กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจําป โดยจะตองคํานึงถึงหนาที่
ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถือหุนใน
ระยะยาว ประกอบการพิจารณาการประเมินผลดวย
4.3 ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร
4.4 จัดทําแผนสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร และพิจารณาอนุมตั แิ ผนสืบทอดตําแหนงของผูบ ริหารระดับ
สูงอื่น ไดแก รองกรรมการผูจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ
4.5 เปดเผยนโยบายและรายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท
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4.6 แสวงหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก ผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะไดในกรณีที่จําเปนโดยบริษัทเปนผูรับภาระ
คาใชจาย เชน การสํารวจเงินเดือนการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท เปนตน
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะรวมพิจารณากําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการพิจารณาสรรหาบุคคล
ที่จะเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัดกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน รวมถึง ประกาศ ขอบังคับและ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เชน
ประสบการณทํางาน ความรูความสามารถ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแตงตั้งคณะกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดและไมนอยกวา 3 คน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปดวย
1. ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
2. มีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ไดนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของ
2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ดเงินเดือนประจํา หรือผูม อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม บริษทั ยอยลําดับเดียวกัน ผูถ อื หุน รายใหญ หรือของผูม อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาต
ตอสํานักงาน ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของ
สวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูอนุญาต
3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา มารดา
คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหารผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4) ไมมหี รือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองป
5) ไมเปนหรือเคยเปนผูส อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง
การเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูม อี าํ นาจควบคุมของบริษทั รวมทัง้ ไมเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั ผูม อี าํ นาจควบคุม หรือหุน สวนของผูใ หบริการ
ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาต
ตอสํานักงาน
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7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน เกินรอยละหนึง่ ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10) เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
11) สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระอาจไดมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
ในกรณีทแี่ ตงตัง้ บุคคลใหดาํ รงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการ
วิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ 4 หรือ ขอ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผอนผันใหได หากเห็นวาการแตงตั้ง
บุคคลดังกลาวไมมผี ลกระทบตอการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละการใหความเห็นทีเ่ ปนอิสระ และจัดใหมกี ารเปดเผยขอมูลตอไปนี้
ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนสามัญในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย
1) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
2) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคล ดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรวมกันกําหนดหลักเกณฑและนโยบายพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการจะตองมี
คุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/
หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เชน ประสบการณทํางาน ความรูความสามารถ
เปนตน ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัท กําหนดวาคณะกรรมการบริษัทตองมีจํานวนอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียง
ขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
2. ผูถ ือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตาม 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากกวาหรือนอยกวากรรมการคนอื่นๆ ไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจะไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่พึงจะมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมี
หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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ในการประชุมสามัญประจําปทกุ ครัง้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมดจะตองพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงออกไดพอดี 1 ใน 3 ใหกรรมการจํานวนใกลที่สุดกับจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหนง และ
หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ นตําแหนงนานเทาๆกัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนทีต่ อ งพนจากตําแหนงในคราวนัน้ ๆ
ใหกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยวิธจี บั ฉลาก ทัง้ นีก้ รรมการทีจ่ ะตองออกในวาระนัน้ ๆ อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนง
ใหมก็ได นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมาย ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออก หรือศาลมีคําสั่งใหออก
นอกจากนี้ขอบังคับ ยังมีขอกําหนด หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือ
เขาเปนกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวา
จะทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตกรรมการผูนั้นจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะ
มีมติแตงตั้งตนเปนกรรมการ
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการของกลุมธุรกิจของบริษัทดวยการเสนอ
แตงตัง้ ใหกรรมการหรือผูบ ริหารของบริษทั ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในกลุม บริษทั เพือ่ กํากับดูแลใหบริษทั ในกลุม มีนโยบาย
และแนวทางดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการและการควบคุมภายในทีส่ อดคลองกับนโยบายของบริษทั อันสงผลใหเกิดประโยชน
และสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั ผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม กรรมการผูแ ทนในกลุม บริษทั มีการรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ มีการกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตามที่บริษัทกําหนด นอกจากนี้บริษัทมีฝายตรวจสอบภายใน
และพัฒนาระบบทําหนาที่ในการสอบทานการควบคุมภายในและรายงานใหผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท
รับทราบ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวากลไกการกํากับดูแลเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรนําขอมูลภายในในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่น รวมถึงผลประโยชนสวนตน
โดยบริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหาร ดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบริหารฝายตางๆ รับทราบเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน
คูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษทั ในวันเดียวกับวันทีส่ ง รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย
3. ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยจะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูล
ภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษทั และบริษทั ยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสาํ นักงานสอบบัญชีทผี่ สู อบบัญชีสงั กัด ในรอบปบญ
ั ชี ป 2561
เปนจํานวนเงินรวม 2,120,000 บาท
2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไมมี-
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั มีความตระหนักและเชือ่ มัน่ วาหลักการของการกํากับดูแลกิจการทีด่ จี ะเปนปจจัยสําคัญในการเพิม่ มูลคา
และสงเสริมใหบริษัทมีความสามารถในการแขงขัน ในปจจุบันคณะกรรมการบริษัทไดมีการศึกษา และเริ่มมีการนํา หลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม หรือ Corporate Governance Code (CG Code) มาเปนกรอบในการกํากับดูแลกิจการ
เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานดานกํากับกิจการใหสอดคลองกับความมุงหวังของภาคธุรกิจ ผูลงทุน ตลอดจนตลาดทุน
และสังคมโดยรวม ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงไดมกี ารทบทวนและปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ทีม่ อี ยู เพือ่ จัดทํา
เปนกรอบหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code
ฉบับใหม ซึ่งครอบคลุมหลักการ 8 หมวด โดยบริษัทไดถือปฏิบัติและกําหนดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานจะใชแนวทางปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทดวย
ความเขาใจ
2. คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานจะยึดมั่นในความเปนธรรม ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน
และปฏิบตั งิ านเพือ่ ผลประโยชนของบริษทั อยางเต็มความสามารถดวยความซือ่ สัตย สุจริต โปรงใสและสามารถตรวจสอบ
ได เพื่อเปนการสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน
สําหรับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทกําหนดเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานในกิจการของบริษัท
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติประกอบดวย
หมวดที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน าํ ทีส่ รางคุณคาใหแกกจิ การอยางยัง่ ยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
คณะกรรมการบริษทั เปนผูม ที กั ษะ ความรู ความสามารถ และมีประสบการณทหี่ ลากหลาย ทีส่ ามารถใชความรู ความสามารถ
และวิจารณญาณ ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ทิศทาง นโยบาย เปาหมายและภารกิจของบริษัท รวมทั้งมี
หนาที่ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย
และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม ภายใตกรอบกฎหมาย วัตถุประสงค
และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบ
ตอผูถือหุน และตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
นอกเหนือจากผลการดําเนินงานแลว คณะกรรมการยังใหความสําคัญในเรือ่ งของผลกระทบตอสังคม ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
และจริยธรรม มีการสงเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณโดยกําหนดใหบริษัทยึดมั่นในแนวทางการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส สุจริต
และเปนธรรม จึงไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical Business) เปนมาตรฐาน
การประพฤติปฏิบัติที่ดี ที่กําหนดขึ้นเพื่อใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้
มีความชัดเจนเพียงพอที่จะปองกันการประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดหรือทําใหเสื่อมเสียและสะทอนใหเห็นถึงความตองการ
ของบริษัทที่ตองการใหทุกคนปฏิบัติตามกฏหมายและขอบังคับ ตามนโยบายและตามคุณคาหลักของบริษัท บริษัทเผยแพร
จรรยาบรรณทางธุรกิจไวในเว็บไซต www.matchinggroup.com เพื่อเปนการสื่อสารแนวปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแกพนักงานทุกคนอยางมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objective that
Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการมีหนาทีใ่ นการกําหนดหรือพิจารณาและใหความเห็นชอบในเรือ่ งทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั เชน
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แผนงาน กลยุทธ และประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทโดยคํานึงถึงการสรางคุณคาให
กับบริษัท ลูกคา ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม
ปรัชญาในการประกอบธุรกิจ
เพือ่ การเติบโตทีย่ งั่ ยืนสามารถสรางมูลคาเพิม่ ใหแกผมู สี ว นไดเสียอยางเหมาะสมและคํานึงถึงดุลยภาพดานสิง่ แวดลอมและเอือ้
ประโยชนตอสังคมโดยรวมอยางตอเนื่อง บริษัทไดกําหนดปรัชญาในการประกอบธุรกิจเพื่อมุงสูเปาหมายดังนี้
•
•
-

เสริมสรางศักยภาพการแขงขันในฐานะผูนําในตลาดผลิตและบริการการผลิตภาพยนตรโฆษณา
กาวสูองคกรแหงความเปนเลิศดวยทีมงานที่มุงสรางสรรคสิ่งใหมบนพื้นฐานแหงความเชื่อมั่นระหวางกันเพื่อใหเปน
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการที่สําคัญ ดังนี้
มุงเนนการสรางประโยชนสูงสุดใหแกกิจการในระยะยาว เพื่อสรางมูลคาเพิ่มสูงสุดใหแกผูถือหุน
ยึดหลักความเปนธรรมและเสมอภาค ทั้งตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
บริหารงานดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และรับผิดชอบ
ดําเนินงานดวยความโปรงใสและตรวจสอบได
มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ไดมาตรฐาน เชื่อถือไดและมีประสิทธิภาพ
การกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อใหกรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

คณะกรรมการไดกํากับดูแลการทําแผนงานประจําปและกลยุทธใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายหลักของกิจการโดย
คํานึงถึงศักยภาพ ปจจัยและสภาพแวดลอมของบริษัทในชวงเวลานั้นๆ ตลอดจนคํานึงถึงโอกาสและความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได ดังเห็นไดจากบริษทั มีการลงทุนในอุปกรณทใี่ ชถา ยทําภาพยนตร ซึง่ อุปกรณเหลานีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว ซึ่งลูกคามักเลือกใชบริการจากบริษัทที่มีอุปกรณใหมๆ อยางไรก็ดี บริษัทมีการลงทุนในอุปกรณอยางตอเนื่อง
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรจนสามารถประดิษฐอุปกรณบางชนิดที่เปน
เทคนิคพิเศษเพื่อบริการลูกคา ตลอดจนมีการจัดการฝกอบรมบุคคลากรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความชํานาญในการใชอุปกรณ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา
มีการทบทวนแผนงานและกลยุทธอยางสมํ่าเสมอเพื่อที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีการจัด
ทําแผนธุรกิจระยะยาว เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทคํานึงถึงแผนธุรกิจและกลยุทธในระยะยาว และยังสามารถคาดการณสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตไดตามสมควร
ในการสื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ หรือเปาหมายหลักของบริษัทกับพนักงานบริษัทและบุคคลภายนอก บริษัทไดเผยแพร
วิสัยทัศน พันธกิจ ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และเปาหมายของบริษัทไวบนเว็บไซดของบริษัท
หมวดที่ 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวย กรรมการที่มาจากฝายบริหาร
1 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 8 ทาน ในจํานวนนี้มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตามหลักเกณฑที่สํานักงานกลต.
กําหนด จํานวน 3 ทาน สอดคลองกับเกณฑของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ไดกําหนดใหบริษัท
จดทะเบียนตองมีจํานวนกรรมการอิสระมากกวาหรือเทากับหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
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คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผูถือหุนมีหนาที่กํากับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัท มีภาวะผูนําและมีสวน
รวมในการกําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท การปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน ดวยความซือ่ สัตย สุจริตและระมัดระวังผลประโยชนของผู
ถือหุน โดยคํานึงถึงผูม สี ว นไดเสียอืน่ ๆ ดวย อีกทัง้ ยังรวมถึงการกํากับดูแลควบคุมฝายบริหารใหดาํ เนินการเปนไปตามนโยบาย
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแก
ผูถือหุน โดยไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตามการดําเนินงานในเรื่อง
ดังกลาวอยางสมํา่ เสมอนอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ไดมกี ารแตงตัง้ ใหคณะกรรมการบริหารทําหนาทีก่ าํ กับดูแลการดําเนิน
งานของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว โดยคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
กําหนดและมีอาํ นาจอนุมตั กิ ารลงทุนไมเกิน 20 ลานบาท ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร มีอาํ นาจอนุมตั กิ ารลงทุนทีไ่ มเกิน 15 ลาน
บาท คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนใหบริษัทมีการควบคุมภายในและ
การกํากับดูแลกิจการที่เพียงพอและเหมาะสม
ประธานกรรมการบริษทั ไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ทําใหเกิดการแบงแยกหนาทีใ่ นการกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแล และการบริหารงานประจํา ซึง่ สนับสนุนใหบริษทั สามารถบริหารงานไดอยางโปรงใส โอกาสทีจ่ ะเกิดขอขัดแยง
ทางผลประโยชน หรือการที่ประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการผูจัดการ จะมีอํานาจเบ็ดเสร็จจึงไมอาจเกิดขึ้นไดงาย
เนื่องจากมีการคานอํานาจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนไดดียิ่งขึ้น
คณะอนุกรรมการ
เพื่ อ ให ก ารกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามโปร ง ใสมากขึ้ น คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการปฏิบัติงานและกํากับดูแลบริษัท ดังนี้
•

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจํานวน 5 ทาน เพื่อเขามาบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

•

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยอยางนอย
1 ทาน ตองมีความรูและประสบการณดานบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความ
เป นอิสระ ตามประกาศของตลาดหลั กทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนิ นงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาทีร่ ายงานตอคณะกรรมการบริษทั โดยปฏิบตั ติ ามขอบเขตและ
อํานาจหนาที่ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดมีการสอบทานเพื่อทบทวนและปรับปรุงอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ในป 2561 มีกรรมการตรวจสอบ 1 ทานไดผานการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร How to Develop a
Risk Management Plan (HRP 16/2018) :IOD และ หลักสูตร CAC SME IA Certification: Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ในป 2556 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination
and Remuneration Committee) ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและสวนใหญเปนกรรมการอิสระ
จํานวน 3 คน มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย
ตางๆ และผูบริหารระดับสูงของบริษัท และกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวน
คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใหแกกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง
ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานการดําเนินงานและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริษัท

•

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษทั มิไดมกี ารแตงตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง เนือ่ งจากบริษทั พิจารณาแลวเห็นวา ในปจจุบนั การพิจารณาและตัดสิน
ใจในเรื่องตางๆ สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร อยางไรก็ตาม
ในอนาคตเมื่อบริษัทมีขนาดธุรกิจและโครงสรางองคกรที่ใหญขึ้นซึ่งอาจมีขั้นตอนในการบริหารงานที่ซับซอนขึ้น
บริษัทอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสมตอไป

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําทุกเดือน และมีการประชุมพิเศษตามความจําเปน โดยมี
การกําหนดวันที่และวาระการประชุมที่ชัดเจน และนําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ปกติการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาไมนอยกวา
2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมแตละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการแตละทานแสดงความคิดเห็นอยาง
เปนอิสระ โดยในป 2560 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น จํานวน 11 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มีจํานวน 11 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหา 4 ครั้ง และในป
2561 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น จํานวน 11 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารจํานวน 10 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯจํานวน 3 ครั้ง และ โดยมี
รายละเอียด
การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งสิ้น (ครั้ง)
รายชื่อ
1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง

/3
2. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี
(ลาออก 24-25 เมษายน 2561) 3. นายภูมิชาย วัชรพงศ
4. นายพัฒนพงค หนูพันธ
-

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาฯ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริษัท
2560 2561

คณะกรรมการ
บริหาร
2560 2561

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2560 2561

คณะกรรมการ
สรรหา ฯ
2560 2561

8/11 11/11 10/11 10/10

-

-

-

2/2

11/11

-

-

4/4

1/1

10/11 11/11 11/11 10/10

-

-

-

-

10/11 11/11 10/11 10/10

-

-

-

-

3/3

-

-
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การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งสิ้น (ครั้ง)
รายชื่อ
5. นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน

6. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง 7. ดร.เยาวลักษณ พูลทอง
/4
8. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท
(ลาออก 31 มีนาคม 2561)
9. นายอัครรัตน ณ ระนอง
/2
10. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
11. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย /1
(ลาออก 27 กันยายน 2560 ) 12. นายกมล รัตนไชย
13. นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง
14. นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ
15. นายมนตรี อยูสมบูรณ
-

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจัดการ
เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา ฯ

2560 2561

2560 2561

2560

2561

2560

2561

11/11 11/11 11/11 10/10
8/8
8/8
6/6

-

-

-

-

10/11

-

-

-

-

3/3

11/11 10/11

11/11 3/4
-

-

6/6

5/5

-

-

2/2

10/11

-

-

2/2

5/5

2/2

3/3

4/9

-

-

-

3/4

-

2/2

-

-

-

6/6

5/5

4/4

3/3

10/11 11/11

-

-

10/11 10/10

-

-

-

-

-

-

10/11 10/10

-

-

-

-

-

-

10/11 10/10

-

-

-

-

หมายเหตุ :
ป 2560

ป 2561

/1

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย ลาออกจากการเปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเมื่อวันที่ 27
กันยายน 2560

/2

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเมื่อวันที่ 27
กันยายน 2560

/3

คุณสมฤทธิ์ ศรีทองดี ลาออกจากการเปนประธานกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 24 เมษายน 2561 และลาออกจากกรรมการบริษัทมีผล
วันที่ 25 เมษายน 2561 เปนตนไป โดยแตงตั้งคุณสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง เปน ประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2561
เปนตนไป และคุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง เปนกรรมการบริษัทแทน มีผลตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2561 เปนตนไป

/4

คุณสมบุญ ชีวสุทธานนท ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 31 มีนาคม 2561 เปนตนไป และแตงตั้ง ดร.เยาวลักษณ พูลทอง
เปนกรรมการบริษัทแทน มีผลตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2561 เปนตนไป คุณสมบุญ ชีวสุทธานนท ลาออกจากการเปนกรรมการบริหาร
และกรรมการผูจัดการ มีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เปนตนไป และแตงตั้ง ดร.เยาวลักษณ พูลทอง เปนกรรมการบริหารแทน มีผล
ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป
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ทัง้ นี้ ไดมกี ารจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั
พรอมใหคณะกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจสอบได
รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
ของบริษัท) และสารสนเทศทางการเงินตางๆ ที่ไดมีการเปดเผยขอมูล คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตองและมีความนาเชื่อถือ จึงมีนโยบายใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอขอมูลทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป ใหมกี ารจัดทํารายงานทางการเงินดังกลาวขึน้ เปนไปตามมาตรฐานทางการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปโดยเลือกนโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมถึง
การเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งครอบคลุมในเรื่องสําคัญตามขอพึงปฏิบัติที่ดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรือ่ งนีไ้ ดแสดงไวในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป ซึง่ มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารเขารวมประชุมเพือ่ พิจารณา
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ฝายบริหารของบริษัทกําหนดขึ้นในดานตางๆ และในการประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้ จะมีการบันทึกรายงานการประชุมกรรมการซึง่ มีรายละเอียดตามควรทีท่ าํ ใหผถู อื หุน สามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการได เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกต
ของกรรมการในเรื่ อ งที่ พิ จ ารณา ความเห็ น ของกรรมการรายที่ ไ ม เ ห็ น ด ว ยกั บ เรื่ อ งที่ เ สนอพร อ มเหตุ ผ ล อย า งไรก็ ดี
คณะกรรมการบริษัทยังยึดมั่นในการนํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใชใน
การบริหารงานและดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อชวยเสริมสรางความเชื่อถือและภาพลักษณที่ดีของบริษัท
ที่มีตอนักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป
การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการไดเล็งเห็นถึงความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น จึงไดกําหนดหลักปฏิบัติขึ้นเปนสวนหนึ่งของจรรยา
บรรณทางธุรกิจ เพือ่ ตองการใหผบู ริหารและพนักงานทุกคนหลีกเลีย่ งการขัดแยงระหวางผลประโยชนสว นตนของตัวพนักงาน
และผูบริหารกับผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนในการติดตอกับคูคาและบุคคลอื่น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดกําหนดใหนํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการระหวางกันใหที่ประชุมพิจารณาอยางเหมาะสม โดยกําหนดนโยบายระเบียบปฏิบัติและ กระบวนการพิจารณา
อนุมตั ไิ วอยางชัดเจนตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยกําหนดใหผทู มี่ สี ว นเกีย่ วของหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณา
ตองแจงใหบริษทั ทราบถึงความสัมพันธหรือการเกีย่ วโยงกันของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน
รวมถึงไมมีอํานาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดสําหรับกรณีดังกลาวตองยึดหลักราคาและเงื่อนไขเสมือน
ทํารายการกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทจะใหผูตรวจสอบภายในหรือผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี และเปดเผยรายการดังกลาว
ในรายงานประจําปแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 56-1 และงบการเงินของบริษัท

รายงานประจําป 2561

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

59

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในป 2556 บริษัทไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ไดกําหนด
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารประจําป 2561 จากขนาดธุรกิจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และผูบริหาร โดยไดเปรียบเทียบจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท โดยจะเสนอคาตอบแทนดังกลาวให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ในสวนของคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน (ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร อยูในหมวดการจัดการ)
จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการไดประกาศบังคับใชขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical
Business) เพื่อใหเปนมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่กําหนดขึ้นใหกรรมการและพนักงานทุกคนทําความเขาใจและ
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติในการสรางคุณคาใหแกกิจการ โดยมุงเนนใหกรรมการ เจาหนาที่บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติ
ตอบริษทั ผูม สี ว นไดเสีย และสังคมอยางมืออาชีพดวยความซือ่ สัตยโปรงใสและเปนธรรม มีความเปนอิสระรับผิดชอบในหนาที่
การงานและตอสังคม อีกทัง้ ยังไดมอบหมายใหมผี รู บั ผิดชอบทําหนาทีต่ ดิ ตามผลการปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ งและปรับปรุงจรรยา
บรรณดังกลาวใหเหมาะสมอยูเ สมอ นอกจากนี้ ยังไดจดั ใหมกี ารอบรมถายทอดความรูค วามเขาใจใหแกพนักงานและผูบ ริหาร
รวมถึงการจัดทําเอกสารเผยแพรและประชาสัมพันธอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง
หมวดที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ ริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนไดรวมกันกําหนดหลักเกณฑและนโยบายพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท
ผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้บุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ
จะตองมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศขอบังคับ
และ/หรือกฎระเบียบอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของกับการพิจารณาถึงคุณสมบัตอิ นื่ ๆ เชน ประสบการณทาํ งาน ความรูค วามสามารถ เปนตน
ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัท กําหนดวาคณะกรรมการบริษัทตองมีจํานวนอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมาก
ตามหลักเกณฑดังนี้
1. ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตาม 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากกวาหรือนอยกวากรรมการคนอื่นๆไมได
3. บุคคลซึง่ ไดรบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจะไดรบั การเลือกตัง้ ใหใหเปนกรรมการทีพ่ งึ จะมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดมามีคะแนนเสียงเทากัน เกินจํานวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สอดคลองไปในทางเดียวกันกับวิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธของบริษัท มีการอบรมใหความรูความสามารถ
ทักษะและแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม อีกทัง้ ยังจัดใหมกี ารจัดตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพเพือ่ ใหพนักงานงานมีเงินออมไวใชยามเกษียณ

รายงานประจําป 2561

60

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Business)
คณะกรรมการไดสง เสริมการสรางนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ พูนคุณคาใหแกกจิ การตามสภาพเศรษฐกิจและสิง่ แวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อยูเสมอ มีการสรางวัฒนธรรมองคกร หลักการและวิธีคิด กระบวนการทํางาน มุมมองในการออกแบบรายการ การใหบริการ
คณะกรรมการไดติดตามใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใหบริษัทประกอบ
กิจการอยางมีจริยธรรม ไมละเมิดสิทธิของผูม สี ว นไดเสีย เพือ่ ใหทกุ คนในองคกรสามารถบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายหลัก
โดยจัดทําเปนแนวทางไว ดังนี้
1. ความรับผิดชอบตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
1.1 บริษัทมีนโยบายกําหนดผลตอบแทนใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานในระดับที่เหมาะสมและเปนธรรม
1.2 บริษทั ใหความสําคัญเรื่องสวัสดิภาพ ความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน
1.3 บริษทั มีนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
2. ความรับผิดชอบตอลูกคา
โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ และคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเปนธรรม
การเก็บรักษาขอมูลลูกคา การบริการหลังการขายตลอดชวงอายุสินคาและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจ
ของลูกคาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย
(Sales Conduct) ตองกระทําอยางมีความรับผิดชอบ ไมทําใหเกิดความเขาใจผิด หรือใชประโยชนจากความเขาใจผิด
ของลูกคา
3. ความรับผิดชอบตอคูคา
บริษัทประสงคที่จะใหการจัดหาสินคาและบริการ เปนไปอยางมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม มีการประกวดราคาจาก
ผูเสนอราคาและการคัดเลืออยางเหมาะสมและเปนธรรม มีหลักเกณฑในการคัดเลือกคูคาและมีการจัดทําสัญญาที่
เหมาะสม และมีการติดตามเพื่อใหมั่นใจวามีการปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยางครบถวน เพื่อปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
บริษัทมีนโยบายรักษาความลับของคูคาและคูสัญญา ในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและอิสระ ไมดําเนินธุรกิจ
โดยมิชอบระหวางคูคาและคูสัญญา ไมติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของใหผูอื่นโดยหวังผลประโยชนทางธุรกิจ
บริษทั รักษาไวซงึ่ การดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โดยอยูบ นหลักเกณฑการตัดสินใจเปรียบเทียบเงือ่ นไข ราคา และคุณภาพ
รวมไปถึงการบริการตางๆ อยางโปรงใสและตรวจสอบได และไมวา จะอยูใ นสถานการณใดก็ตาม หามมิใหมกี ารเรียกรอง
ใหคูคาและคูสัญญา ใหหรือรับผลประโยชนใดในการดําเนินธุรกิจ
บริษทั มุง หมายทีจ่ ะพัฒนารักษาสัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืนกับคูค า และคูส ญ
ั ญาทีม่ วี ตั ถุประสงคชดั เจนในเรือ่ งคุณคาของสินคา
และบริการที่ควรคูกับมูลคาเงิน คุณภาพทางดานเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทมีนโยบายการจายเงิน
ใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตรงกัน
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4. ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม สิ่งแวดลอมและภาครัฐ
บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม และภาครัฐและจะปฎิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับที่เกี่ยวกับชุมชน สังคมสิ่งแวดลอมและภาครัฐที่บังคับใชอยูหรือกรณีที่ไมมีกฎหมายบังคับใช บริษัทจะปฎิบัติ
ตอชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม และภาครัฐ ดวยความรับผิดชอบโดย
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบของกฎ ระเบียบขอบังคับตางๆของบริษัท
ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบของกฎหมาย และกฎขอบังคับตางๆของรัฐ
คํานึงถึงสิ่งแวดลอม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน เปนพลเมืองดี ทําคุณประโยชนแกชุมชนและสังคม
เคารพตอวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในการดําเนินธุรกิจ

5. การตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น
เพื่อแสดงเจตนารมณในการตอตานการกระทําทุจริต และคอรัปชั่น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 บริษัท แม็ทชิ่ง
แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ไดสมัครเขารวมเปนสมาชิกแนวรวมปฎิบัติ (Collective Action Coalition)
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ซึ่งเปนเครือขายขององคกรจากหลากหลายสาขาที่มีเปาประสงคในการตอตาน
การทุจริต ที่ริเริ่มขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการคาไทย หอการคาตางชาติ สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย
และเพื่อเปนการสรางมาตรฐานธุรกิจที่มีความโปรงใสและสะอาด รวมทั้งเปนการสงเสริมมาตรฐานดานจริยธรรมธุรกิจ
ที่สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทฯจึงออก นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy) ซึ่งเปนนโยบายที่ชวยใหกระบวน
การควบคุมภายในมีความรัดกุมมากขึ้น ปองกันการทุจริต ยกตัวอยางเชน การสั่งจายคาของขวัญ คาบริการตอนรับ
และคาใชจายอื่นๆ ใหกับเจาหนาที่รัฐหรือบุคคลที่ทําธุรกิจกับบริษัทฯ ตองอยูภายใตหลักการของการขัดแยง
ทางผลประโยชน (Conflict of Interest) การรับของขวัญ หรือทรัพยสินจากบุคคลอื่น หากของขวัญมีมูลคาสูง
และมีขอสงสัยวาการรับนั้นไมเหมาะสม จะตองสงคืนกลับไปยังผูให
เรื่องของความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ในการเบิกจายงบประมาณและคาใชจาย จะตองเปนไปตามระเบียบและ
อํานาจที่บริษัทกําหนดตามลําดับขั้นตอน การเลือก supplier จะตองมีการประกวดราคาโดยฝายจัดซื้อ
นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดใหมีการแจงเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing) รวมถึงการกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อปองกันพนักงานผูแจงเบาะแสภายใตกรอบหลักเกณฑที่กฏหมายกําหนด
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หมวดที่ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงาน
ที่จะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว ชวยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
อีกทั้งยังเปนองคประกอบที่สําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ดังนั้น จึงไดจัดใหมีการบริหาร
ความเสี่ยงอยางเปนระบบขึ้นและพัฒนาระบบดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
ในระดับนโยบาย ขณะเดียวกัน ยังไดมีการกําหนดประเด็นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไวใน Job Description
ของทุกหนวยงาน เพื่อใหพนักงานทุกคนในองคกรตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว โดยถือเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของทุกหนวยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลทบทวนความเสี่ยงใหสอดคลองกับสถานการณแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางสมํ่าเสมอ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในของบริษทั จึงมุง เนนการจัดใหมรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุม
ทั้งในดานการเงิน การบริหาร การดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับระเบียบ
ที่เกี่ยวของ และมุงเนนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องรวมทั้งไดมีการจัดระบบการควบคุมภายในตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเสนอแนะและสอดคลองกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission หรือ COSO ที่กําหนดแนวคิด Internal Control Framework โดยบริษัทกําหนดใหภาระ
หนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช
ทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีระบบการรายงานทางการเงิน
เสนอตอสายงานที่รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริษัทไดแสดงความเห็นตอความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทและบริษัทยอยไวในหัวขอ “การควบคุมภายใน”
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การจัดทําเอกสารสําคัญและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ในป 2551 บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานตาง ๆ
รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอยเพื่อใหมั่นใจวา
การปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ าํ คัญของบริษทั และบริษทั ยอยไดดาํ เนินการอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทาง
ที่กําหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงคที่ฝายบริหารไดกําหนดไว รวมถึงทําการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของกับบริษัท ดังนั้นเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจ
สอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบตามแผนงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะตอฝายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบอยางทันเวลาและสมํ่าเสมอ
หมวดที่ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
คณะกรรมการบริษทั สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการและเปดเผยขอมูลทางการเงิน เชน ผูบ ริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน ผูตรวจสอบภายใน ใหมีความรู
ทักษะ และประสบการณที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และมีจํานวนบุคลากรที่เพียงพอ
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คณะกรรมการบริษัทดูแลใหฝายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และใหฝายจัดการรายงานผล
การดําเนินงานตอคณะกรรมการอยางสมํา่ เสมอ หากมีสญ
ั ญาณทีอ่ าจกอใหเกิดปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถ
ในการชําระหนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการจะรวมกันหาทางแกไขปญหาอยางสมเหตุสมผลโดยทันที
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการสื่อสารและการเปดเผยขอมูล เชน สรุปรายงานทางการเงิน งบการเงิน รายงานประจําป
โครงสรางผูถือหุน และการประชุมผูถือหุน ผานทาง website ของบริษัท เพื่อที่จะสามารถสื่อสารขอมูลไดทั้งภายในบริษัท
และออกไปถึงบุคคลภายนอกอยางทัดเทียม ทันเวลา และมีความเขาใจตรงกัน
หมวดที่ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
แมผูถือหุนแตละรายจะถือหุนในจํานวนที่ไมเทากันมีสิทธิออกเสียงไมเทากันแตมิไดหมายความวาจะมีสิทธิพื้นฐานใน
ฐานะผูถือหุนจะแตกตางกันบริษัทจะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันโดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
ความเชือ่ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการและแมผถู อื หุน จะไมสามารถเขารวมประชุมดวยเหตุไมสะดวกประการใด
ผูถือหุนยอมมีสิทธิมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนได
ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็นและ
การตั้งคําถามใด ๆ ตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุมมีหนาที่จัดสรรเวลาให
อยางเหมาะสมและสงเสริมใหมกี ารแสดงความเห็นและซักถามในทีป่ ระชุม ผูถ อื หุน จะไดรบั วาระการประชุมและขอมูลประกอบ
ลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัท และเพื่อเปนการสงเสริมสิทธิของผูถือหุน บริษัทไดจัดทําประกาศที่เว็ปไซตของบริษัท
เชิญใหผถู อื หุน รายยอยใหเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นวาสมควรไดรบั การพิจารณาแตงตัง้ เปนกรรมการของบริษทั และเสนอระเบียบ
วาระการประชุมลวงหนาทีส่ มควรไดรบั การพิจารณาเพิม่ เติมใหทปี่ ระชุมสามัญประจําปรวมถึงการกําหนดแนวปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน
บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนขึ้นปละครั้งภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท ในป 2561 บริษัทได
จัดใหมกี ารประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2561 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561 โดยการประชุมไดจดั ขึน้ ณ หองราชดําเนินฮอลล
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร บริษัทไดเปดเผยวาระ
การประชุมผูถือหุนในเว็ปไซตของบริษัทภายในวันที่ที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติวาระการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้เปนการ
อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกรายไดรับขอมูลเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุม และบริษัทจะเผยแพรขอมูล
ประกอบวาระการประชุมตามวาระตางๆ ตอผูถือหุนลวงหนา 21 วันกอนวันประชุมโดยมีประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยความพรอมเพรียง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
จะอํานวยความสะดวกในการประชุมผูถือหุนโดยใหมีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทุกรายทั้งในดานเอกสารสิทธิตางๆ ของ
ผูถือหุน บริษัทไดมีการมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนของบริษัท
ในการจัดประชุมผูถ อื หุน ทุกครัง้ บริษทั จะจัดสงหนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรือ่ งทีจ่ ะเสนอตอทีป่ ระชุม
เปนวาระ โดยระบุเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทใน
เรือ่ งดังกลาว พรอมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม เพือ่ ใหผถู อื หุน ไดรบั ทราบ และทําการศึกษากอนลวงหนาและใชประกอบ
การตัดสินใจลงคะแนนในวาระตางๆ โดยจะจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน
หรือระยะเวลาอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายหรือประกาศทีเ่ กีย่ วของกําหนดและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพตดิ ตอ
กัน 3 วัน และกอนวันประชุมอยางนอย 3 วัน กรณีที่ผถู ือหุนไมสะดวกเขาประชุม บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะไปพรอม
กับหนังสือเชิญประชุม เพื่อใหผูถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทน โดยสามารถเลือกที่จะ
มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เขาประชุมและออกเสียงแทน ซึ่งสามารถเลือกที่จะออก
เสียงทั้งหมดแทนเสมือนวาเปนผูถือหุน หรือออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุน หรือออกเสียงทั้งหมดหรือ
บางสวนตามความประสงคของผูถือหุน
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การดําเนินการที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปกําหนด มีดังนี้
1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เสนอตอที่ประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป
ที่ผานมา
2) การพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3) การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล
4) การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการ
5) การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต และกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชี
6) การปรึกษาหารือกิจการอื่นๆ ตามที่ประธานที่ประชุมเห็นสมควร
ในสวนของมติที่ประชุมผูถือหุน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันให
ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
2) ในกรณีดังกลาวตอไปนี้ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
และออกเสียง ลงคะแนน
•
•
•
•
•
•
•
•

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย
ใหบคุ คลอืน่ เขาจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท
การลดทุนหรือเพิ่มทุนของบริษัท
การออกหุนกู
การควบบริษัท
การเลิกบริษัท

ทัง้ นี้ หากบริษทั มีความจําเปนตองเสนอวาระพิเศษนอกเหนือจากเรือ่ งตามวาระการประชุมขางตน เปนกรณีเรงดวนซึง่ กระทบ
หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎระเบียบของทางการที่ตองเสนอขออนุมัติจาก
ผูถือหุนแลว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนนอกเหนือจากการประชุมสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป
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ความรับผิดชอบตอสังคม
บริ ษั ท มี แ นวทางปฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น งานตามหลั ก กฎหมายที่ กํ า หนด ตามจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ (The Code of
Ethical Business) และใหความสําคัญตอการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีสวนสัมพันธกับการให
ความสําคัญในการดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ตลอดจนมีความเกี่ยวโยงกับความรับผิดชอบตอสังคม
โดยบริษัทมีนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ
(CSR – in – Process) ดังนี้
1. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจโดยสงเสริมการแขงขันการคาอยางเสรี สุจริตและเปนธรรมภายใตกฎหมาย
และกฎระเบียบของบริษัท หลีกเลี่ยงการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
แนวปฏิบัติ
•
•

การจัดซื้อจัดจาง บริษัทมีการคัดเลือกผูประกอบการ หรือผูรับเหมา โดยคํานึงถึงความเทาเทียมกันและ
ความเปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติและเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม
มีนโยบายไมสนับสนุนการดําเนินการที่มีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายการตอตานการทุจริต โดยกําหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจและเพื่อเปนการแสดงเจตนารมณ
ในการตอตานการกระทําทุจริตและคอรัปชั่น บริษัทไดสมัครเขารวมเปนสมาชิกแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานทุจริต (Collective Action Coalition)
แนวปฎิบัติ
•
•
•
•

จัดทําจรรยาบรรณที่เปนลายลักษณอักษร และออกนโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy)
ซึ่งเปนนโยบายที่ชวยใหกระบวนการควบคุมภายในมีความรัดกุม และปองกันการทุจริตมากขึ้น และจัดใหมี
การสื่อสารแนวทางปฎิบัติเผยแพรทางชองทางตางๆ เชน บนเว็ปไซตของบริษัท
กระบวนการในการประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับการทุจริตภายในบริษทั และประเมินผลการปฎิบตั ติ ามนโยบาย
ผานทางการประเมินการควบคุมภายในตามแบบ COSO
หนวยงานตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบการปฎิบัติตามระเบียบขั้นตอนของระบบงาน ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง การปฎิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนด
จัดใหมกี ารแจงเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Bolwing) รวมถึงการกําหนดแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันพนักงาน /
ผูแจงเบาะแส ภายใตกรอบหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด โดยผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถแจงเบาะแส ผานทาง
จดหมาย ทางโทรศัพทหมายเลข 02-669-4200-9 หรือผานทาง E-mail info@matchingstudio.com ทัง้ นี้ บริษทั
เผยแพรชองทางการแจงเบาะแสผานบนเว็ปไซตของบริษัท

(รายละเอียดดูไดที่หัวขอ การกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยาง
มีความรับผิดชอบ)
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทใหความสําคัญและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคล ความเทา
เทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ไมสนับสนุนการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติใดๆ ดวยเหตุผลในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติสวนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ
แนวปฏิบัติ
•
•

สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน ตอตานการใชแรงงานเด็ก
เปนตน
บริษัทและบริษัทยอยเปดโอกาสดานการจางงานบุคคลทั่วไปรวมถึงการจางงานคนพิการอยางเทาเทียมกัน

4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก ในการเพิ่มศักยภาพการ
ดําเนินงานของบริษัทใหเติบโตบรรลุเปาหมาย จึงใหความสําคัญตอการดูแลพนักงานและการปฏิบัติอยางเปนธรรม
ดังเชน การกําหนดนโยบายตางๆ อาทิ
นโยบายการจางแรงงานและแนวการปฎิบัติ
• บริษทั ไมกระทําหรือสนับสนุนใหมกี ารใชแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไมเรียกเก็บเงินหรือเอกสารประจําตัว
ใดๆ ของพนักงาน เวนแตที่กฎหมายกําหนดยกเวนไว
• บริษัทจะจายคาจาง คาตอบแทนเปนเงินตราไทยโดยมีอัตราไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว และจะไมหักคาจาง
พนักงานไมวากรณีใดๆ เวนแตที่กฎหมายยกเวนไว
• บริษทั กําหนดชัว่ โมงการทํางานปกติไมเกินกวาทีก่ ฎหมายกําหนด และดูแลชัว่ โมงการทํางานลวงเวลาของพนักงาน
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว
• บริ ษั ท จะจั ด ให พ นั ก งานหญิ ง ที่ มี ค รรภ ทํ า งานที่ ป ลอดภั ย ไม เ ป น อั น ตรายต อ การมี ค รรภ ทั้ ง จะไม เ ลิ ก จ า ง
ลดตําแหนงหรือลดสิทธิประโยชนเพราะมีครรภ
• การสงเสริมการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพแกพนักงานโดยจัดใหมกี ารฝกอบรมและใหความรู ทัง้ การฝกอบรมภายนอก
(Public Training) และการจัดฝกอบรมภายใน (In-house Training) ในทุกระดับชั้น ตลอดจนการไปดูงานหรือ
ชมกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพือ่ เพิม่ วิสยั ทัศนตลอดจนการไดเรียนรูเ ทคโนโลยีใหมๆ เพือ่ นํามาพัฒนาองคกร
ใหดีขึ้น
• การดูแลสวัสดิการความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน ตลอดจนการรักษาพยาบาลตามความจําเปน
และสมควร
นโยบายการดูแลบุคลากรและแนวการปฎิบัติ
• พนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดและเปนปจจัยที่สําคัญสูความสําเร็จของบริษัท บริษัทไดเสริมสรางคานิยม
วัฒนธรรม และบรรยากาศการทํางานที่ดี ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพสวนบุคคล ตลอดจนการสรางความผูกพันของพนักงานในกลุมบริษัท
• การวาจาง แตงตั้ง โยกยาย หรือการใหคาตอบแทนและผลประโยชนตางๆ ของพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐาน
ความเปนธรรม ขอเท็จจริงและสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท
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สําหรับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บริษทั ถือเปนความรับผิดชอบทีต่ อ งดูแลสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ ตลอดจนการจัดใหมีสวัสดิการในดานตางๆ
ตามความจําเปนและเหมาะสม อาทิ การเขารวมและไดรบั ใบรับรองมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานที่ประกอบกิจการจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัยประจําป
การตรวจสุขภาพประจําป การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุม คารักษาพยาบาลในกรณีผูปวยนอก และสวัสดิการ
เงินชวยเหลือตางๆ

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทมุงพัฒนาสินคา/บริการของธุรกิจใหเกิดประโยชนตอองคกรควบคูกับสังคม และผลิตสินคา/บริการที่ปลอดภัย
มีคุณภาพไมเปนอนตรายตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบัติ
•

สรางสรรครูปแบบรายการโทรทัศนที่ไมไดมุงเนนแตความบันเทิงและหวังผลกําไรเพียงอยางเดียว แตสอดแทรก
เนื้อหาสาระ การใหความชวยเหลือและสรางโอกาสใหกับคนในชุมชน ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอสังคมในอนาคต

•

การใหบริการอยางมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของลูกคาอยางเปนธรรม เชน การผลิตชิ้นงาน หรือ
การใหบริการ ตรงตามขอตกลงหรือเงื่อนไขการวาจาง โดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน

•

จัดเก็บขอมูลลูกคาอยางปลอดภัย ไมเปดเผยขอมูลนอกจากจะไดรับการอนุญาตจากลูกคา

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
แนวทางปฎิบัติ
•

ในกระบวนการทางธุรกิจ มุงเนนการใชทรัพยากร เทคโนโลยีและขั้นตอนในการผลิตหรือใหบริการ อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

•

บริษัทใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมี “โครงการสํานักงานสีเขียว” ขึ้นเพื่อประหยัด
พลังงาน

7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม จึงจัดใหมกี ารสนับสนุนและใหความรวมมือ ความชวยเหลือในการพัฒนาชุมชน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานเขารวมประชุม
ดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของบริษัท และการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทที่ไดนํากรอบแนวทางของ
การประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ไดจัดทํา
ตามแนวความคิดของThe Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission : COSO
ซึ่งกําหนดองคประกอบหลักที่จําเปนในการควบคุมภายในไว 5 องคประกอบ ไดแก 1) การควบคุมภายในองคกร (Control
Environment) 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารขอมูล (Information & Communication) และ 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
โดยคณะกรรมการเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและเพียงพอตามสภาพแวดลอม
ปจจุบัน สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทไมใหเกิดความเสียหายหรือนําไปหาประโยชนโดยมิชอบ

หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ครั้งที่ 5/2555 ไดแตงตั้ง นายชินวัฒน มาศรังสรรค
ใหดํารงตําแหนงรักษาการผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เนื่องจากมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในมาเปนระยะ 6 ป
เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายในไดแก การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หลักสูตร 1 รุนที่ 43 และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 รุนที่ 38 ของสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ
และในป 2560 ไดผานการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Risk Management Program for Control Program
ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นวา
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ
ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย ผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทจะตอง
ผานการอนุมัติ (หรือไดรับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2561
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน มีหนาที่และความรับผิดชอบตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคลอง
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในรอบป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกันจํานวน 5 ครั้ง ประกอบดวยการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี
ผูบริหาร และผูตรวจสอบภายใน ในจํานวนนี้มีการประชุมหนึ่งครั้งที่เปนการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหาร
เขารวมประชุมดวย เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆสรุปไดดังนี้
1.

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการไดสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
รวมกับฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายใน เพื่อรับทราบแนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดี การสรางการรับรูและเขาใจ
เพื่อใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด มีการทบทวนหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยในป 2561 บริษัทไดมีการศึกษาและเริ่มมีการนํา
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม หรือ Corporate Governance Code มาเปนกรอบ ในการกํากับดูแลกิจการ
และบริษัทไดจัดใหมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น และการจัดใหมีแนวทางปฏิบัติ
Whistle blower ทั้งนี้เพื่อใหกรอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอกับ
สภาพแวดลอมปจจุบัน

2.

การสอบทานขอมูลทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลและขอมูลการเงินประจําป ของบริษทั และบริษทั ยอย
เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลทางการเงินถูกจัดทําขึ้นโดยหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ
อยางเพียงพอและเหมาะสม โดยการประชุมรวมกับฝายบริหาร ผูต รวจสอบภายใน และผูส อบบัญชีเพือ่ รับทราบขอมูล
เกีย่ วกับผลการสอบทาน/ผลการตรวจสอบขอมูลทางการเงิน ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการสอบทาน/ตรวจสอบ
แผนงานการตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบรวมถึงความอิสระของผูสอบบัญชีในการดําเนินงาน และภายหลัง
จากคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแลวไดมีการนําเสนอ ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเสนอผูถือหุน
อนุมัติแลวแตกรณี

3.

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
แผนงานการตรวจสอบภายใน งบประมาณและการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการ
ตรวจสอบ และรายงานการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามขอสังเกตจากการตรวจสอบ มีการเชิญ
ผูบริหารเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับความเพียงพอของการควบคุมภายในและการปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตจากการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นและขอเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับแนวทางการปรับปรุงการควบคุม
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ภายในเพือ่ ปองกันความเสีย่ งสําหรับการดําเนินงานตางๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหกลไกการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
มีความเหมาะสมและเพียงพอกับสภาพแวดลอมและธุรกิจที่เปนอยู
4.

การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท และกรอบนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนด ผ า นกระบวนการตรวจสอบของผู  ต รวจสอบภายในและผู  ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
มีการประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในเพื่อรับทราบเกี่ยวกับกรอบและแนวทางปฏิบัติ
ตามกฏหมายและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีการใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เกีย่ วกับแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกํากับดูแลและเกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่อง

5.

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจกอใหเกิดขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนผานทางผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีของบริษัท มีการประชุมรวมกับผูบริหาร เพื่อใหมั่นใจวารายการ
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผลตามกรอบและแนวทางในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น
อยางเพียงพอและเหมาะสม

6.

การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้ง ผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําปของ
บริษัท โดยไดพิจารณาความเปนอิสระ คุณสมบัติและประสบการณของผูสอบบัญชี รวมถึงไดรวมกับฝายบริหารใน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและคุณภาพของผูส อบบัญชีในรอบปทผี่ า นมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบใหคณะ
กรรมการบริษัทเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งให PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทประจําป 2562

7.

การรายงานงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ
ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงการใหขอสังเกต ขอเสนอแนะและความเห็น
เพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อเปนกลไกที่สําคัญในการเสริมสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน
ผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตที่กําหนดไวและใหความสําคัญกับ
การควบคุมภายในของบริษัทอยางตอเนื่อง ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทและบริษัทยอย
มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยไมพบขอบกพรอง
ของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอความถูกตอง และเชื่อถือไดของรายงานทาง
การเงิน ผูส อบบัญชีและผูต รวจสอบภายในมีความอิสระในการปฏิบตั หิ นาที่ การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมธุรกิจที่เปนอยูในปจจุบัน

(นายอัครรัตน ณ ระนอง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธกับบริษัท
- เปนผูถือหุนใหญทางออมของบริษัท
(ผูถือหุนรอยละ30 ของบริษัทบีบีทีวี
โปรดัคชันส จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบริษัท)
- กรรมการของบริษัท คือ
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง
นายพัฒนพงค หนูพันธ
นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง
ดํารงตําแหนงกรรมการของบีบีทีวี

บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด
( “บีบีทีวี” )
ลักษณะธุรกิจ
บริหารสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

เชาเวลาออกอากาศ
บริษัทเชาเวลาออกอากาศจากบีบีทีวีเพื่อ
แพรภาพออกอากาศรายการทางชอง 7 เชน
รายการ”ปลดหนี้”
- ตนทุนการใหบริการ

รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2560- 2561

รายการระหวางกัน

15.02

ป 2560

11.51

ป 2561

มูลคารายการ (ลานบาท)

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริการดังกลาวเปนปกติธุรกิจของบริษัทและอัตราคาบริการ
และเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราที่บริษัทยอมรับได
รายการดังกลาวจึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผล

บริษัทเชาเวลาเพื่อแพรภาพออกอากาศรายการทางชอง 7
ซึ่งเปนรายการธุรกิจปกติของกลุมบริษัท โดยการคิดคาบริการ
ดังกลาว ขึ้นอยูกับชวงเวลาออกอากาศและการตกลงกัน
โดยการดําเนินการดังกลาว เปนการดําเนินการปกติการคาทั่วไป

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
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ความสัมพันธกับบริษัท
- กรรมการของบริษัท คือ
นายพัฒนพงค หนูพันธ และ
นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง
ดํารงตําแหนงกรรมการใน BBTVNM
- บีบีทีวี ผูถือหุนใหญทางออมของบริษัท
เปนผูถือหุนทางออมทั้งหมดของ BBTVNM

บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จํากัด
(“BBTVNM”)
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจใหบริการสงขอมูล

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ

คาทํา Website
บริษัทให BBTVNM พัฒนาและปรับปรุงเวปไซด
- คาใชจายในการบริหาร
- เจาหนี้การคา

ลักษณะรายการ

0.10
0.03

ป 2560

0.11
0.009

ป 2561

มูลคารายการ (ลานบาท)

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การพัฒนาและบํารุงรักษาเวปไซดเพื่อเปนอีกชองทางหนึ่ง
ในการสื่อสารกับกลุมลูกคาเปาหมาย โดยอัตราคาบริการ
และเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราปกติธุรกิจ
รายการดังกลาวจึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผล

BBTVNM พัฒนาและบํารุงรักษาเวปไซดโดยอัตราคาบริการ
และเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราปกติธุรกิจ

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
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ความสัมพันธกับบริษัท
กรรมการของบริษัทคือ
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง
ดร.เยาวลักษณ พูลทอง
ดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด

บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศนประเภทรายการขาว
รายการบันเทิง รายการสาระบันเทิงและละคร
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง7

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ

0.03

-

ใหบริการพื้นที่ถายทํารายการโทรทัศน
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พารค (ประเทศไทย)
จํากัด (TSP) (บริษัทยอย) ใหบริการพื้นที่
ในการถายทํารายการ
- รายไดจากการใหเชาและบริการ

0.15
0.15

ป 2560

0.64

0.06

-

ป 2561

มูลคารายการ (ลานบาท)

เชาอุปกรณถายทําภาพยนตร
และภาพยนตรโฆษณา
บริษัท เกียรเฮด จํากัด (GH) (บริษัทยอย)
ใหเชาอุปกรณถายทํา รายการสกูป,
รายการ The Cover
- รายไดจากการใหเชาและบริการ

รวมผลิตรายการ
คาที่ปรึกษา
- คาใชจายในการบริหาร
- เจาหนี้การคา

ลักษณะรายการ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราคาบริการคิด
จากตนทุนบวกกําไรและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราที่ปกติ
ของธุรกิจ รายการดังกลาวจึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผล

บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด ไดมาใชบริการบริษัทเดอะ สตูดิโอ
พารค (ประเทศไทย) จํากัด ในการถายทํารายการ ซึ่งเปนธุรกิจ
ปกติของบริษัท โดยอัตราคาบริการคิดจากตนทุนบวกกําไรและ
เงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราที่เปนปกติธุรกิจ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราคาบริการคิด
จากตนทุนบวกกําไรและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราที่ปกติ
ของธุรกิจ รายการดังกลาวจึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผล

บริษัท มีเดียสตูดิโอ จํากัด ไดมาใชบริการบริษัท เกียรเฮด จํากัด
ในการถายทํารายการ ซึ่งเปนธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราคา
บริการคิดจากตนทุนบวกกําไรและเงื่อนไขการชําระราคาเปน
อัตราที่เปนปกติธุรกิจ

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การรวมผลิตรายการดังกลาวเปนปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตรา
คาบริการคิดจากตนทุนบวกกําไรและเงื่อนไข การชําระราคาเปน
อัตราที่เปนปกติธุรกิจ รายการดังกลาวจึงมีความจําเปนและสม
เหตุสมผล

เปนที่ปรึกษาระหวางบริษัทกับบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด
ซึ่งเปนธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราคาบริการคิดจากตนทุน
บวกกําไรและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราที่เปนปกติธุรกิจ

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
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ความสัมพันธกับบริษัท
กรรมการของบริษัท คือ
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง
ดร.เยาวลักษณ พูลทอง
ดํารงตําแหนงกรรมการใน HRP
นายภูมิชาย วัชรพงศ
ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาใน HRP

บริษัท รักษาความปลอดภัย
เอชอาร โปร แอนด เซอรวิส จํากัด
(“HRP”)
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจใหบริการดานทรัพยากรบุคคล

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ

คาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พารค (ประเทศไทย)
จํากัด รับบริการจาก HRP ในการจัดหา
พนักงานรักษาความปลอดภัยใหแกบริษัท
- ตนทุนในการใหบริการ
- คาใชจายในการบริหาร
- คาใชจายคางจาย
(คาบริการรักษาความปลอดภัย)

คาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
บริษัทรับบริการจาก HRP ในการจัดหา
พนักงานรักษาความปลอดภัยใหแกบริษัท
- คาใชจายในการบริหาร
- คาใชจายคางจาย
(คาบริการรักษาความปลอดภัย)

ลักษณะรายการ

0.09
1.48
0.17

1.33
0.11

ป 2560

2.57
0.22

1.33
0.11

ป 2561

มูลคารายการ (ลานบาท)

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัทวาจางพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยการจัดหาจาก
บริษัทที่มีความชํานาญแทนการจัดจางเองซึ่งงายตอการจัดการ
ภายในของบริษัทโดยอัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระราคา
เปนอัตราตลาดที่เปนปกติธุรกิจ รายการดังกลาวจึงมีความจําเปน
และสมเหตุสมผล

HRP ใหบริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยใหแกบริษัท
เดอะ สตูดิโอ พารค (ประเทศไทย) จํากัด โดยอัตราคาบริการ
และเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราตลาดที่เปนปกติธุรกิจ
รายการดังกลาวจึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผล

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัทวาจางพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยการจัดหาจาก
บริษัทที่มีความชํานาญแทนการจัดจางเองซึ่งงายตอการจัดการ
ภายในของบริษัทโดยอัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระราคา
เปนอัตราตลาดที่เปนปกติธุรกิจ รายการดังกลาวจึงมีความจําเปน
และสมเหตุสมผล

HRP ใหบริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยใหแกบริษัท
โดยอัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราตลาด
ที่เปนปกติธุรกิจ รายการดังกลาวจึงมีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
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กรรมการของบริษัท คือ
ดร.เยาวลักษณ พูลทอง
ดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษัท มีเดีย ซีน จํากัด

ความสัมพันธกับบริษัท
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด
ถือหุนบริษัท มีเดีย ซีน จํากัด 100 %

บริษัท มีเดีย ซีน จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศนและจําหนายเวลาโฆษณา

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ

1.30
0.12

0.06

ใหบริการพื้นที่สตูดิโอในการถายทํา
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พารค (ประเทศไทย)
จํากัด(TSP) (บริษัทยอย) ใหบริการพื้นที่ใน
การถายทําละคร
- รายไดจาการใหเชาและบริการ

0.003

ป 2560

0.20

1.63
0.06

-

ป 2561

มูลคารายการ (ลานบาท)

เชาอุปกรณถา ยทําภาพยนตรและภาพยนตร
โฆษณา
บจ.เกียรเฮด (GH) (บริษัทยอย) ใหเชา
อุปกรณถายทําละคร
- รายไดจาการใหเชาและบริการ
- ลูกหนี้การคา

รายไดจากการประกอบฉาก
- รายไดคาเชาประกอบฉาก Prop

ลักษณะรายการ

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราคาบริการคิด
จากตนทุนบวกกําไรและเงื่อนไขในการชําระราคาเปนอัตราที่เปน
ปกติธุรกิจ

บริษัทมีเดีย ซีน จํากัด ไดมาใชบริการบริษัท เดอะ สตูดิโอ พารค
(ประเทศไทย) จํากัด ในการถายทําละคร

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราคาบริการคิด
จากตนทุนบวกกําไรและเงื่อนไขในการชําระราคาเปนอัตราที่เปน
ปกติธุรกิจ รายการดังกลาวจึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผล

บริษัทมีเดีย ซีน จํากัด ไดมาใชบริการบจ.เกียรเฮด (GH)
ในการถายทําละคร

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราคาบริการคิด
จากตนทุนบวกกําไรและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราที่ปกติ
ธุรกิจ รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล

บริษัท มีเดีย ซีน จํากัด ไดมาใชบริการของบริษัท
ในการจัดหา Prop ประกอบฉาก

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
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ความสัมพันธกับบริษัท
กรรมการของบริษัท คือ
- นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง
- นายภูมิชาย วัชรพงศ
- นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน
ดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัท แกรนด หลานหลวง จํากัด

บริษัท แกรนดหลานหลวง จํากัด
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม รีสอรท
และหองชุด

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ

คาบริการหองประชุม อาหารและเครื่องดื่ม
- คาใชจายในการบริหาร

ลักษณะรายการ

0.11

ป 2560
0.09

ป 2561

มูลคารายการ (ลานบาท)

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุน และเปนรายการปกติ
ธุรกิจของบริษัท โดยอัตราคาบริการคิดจากตนทุนบวกกําไร
และเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราที่เปนปกติธุรกิจ
รายการดังกลาวจึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผล

บริษัทใชบริการหองประชุม ขนมของวาง และเครื่องดื่มในการจัด
ประชุมผูถือหุน

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
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นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ
ความสัมพันธบริษัท
- เปนภรรยาของนายฐนิสสพงศ ศศินมานพ
ซึ่งดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ
ของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะความสัมพันธ

0.70

0.38

เชาที่ดิน
บริษัท เกียรเฮด จํากัด (GH) (บริษัทยอย)
เชาทีดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 39485
และ 39488 เพื่อใชเปนที่จอดรถและที่เก็บ
อุปกรณในการถายทําภาพยนตรสําหรับพื้นที่เชา
รวม 405 ตารางวา โดยมีระยะเวลาเชา 1 ป
- คาใชจายในการบริหาร (คาเชาที่ดิน)

ป 2560

0.23

0.43

ป 2561

มูลคารายการ (ลานบาท)

เชาอาคาร
บริษัท เกียรเฮด จํากัด (GH) (บริษัทยอย)
เชาอาคารทาวนเฮาส 3 ชั้น
เลขที่ 173/13-14 ซอยพหลโยธิน 44
เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบธุรกิจ
โดยมีระยะเวลาเชาคราวละ 1 ป
- คาใชจายในการบริหาร (คาเชาอาคาร)

ลักษณะรายการ

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เปนรายการที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท
โดยอัตราคาเชาและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราที่บริษัท
ทํากับบุคคลภายนอก ดังนั้น รายการดังกลาวจึงมีความจําเปน
และสมเหตุสมผล

บริษัท เกียรเฮด จํากัด เชาที่ดินจากนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ
เพื่อใชเปนที่จอดรถและที่เก็บอุปกรณในการถายทําภาพยนตร
โดยอัตราคาเชาเปนราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคาเชาที่
ใกลเคียง เงื่อนไขการชําระคราคาเปนไปตามปกติธุรกิจเชนเดียว
กับบุคคลภายนอก รายการดังกลาวจึงมีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เปนรายการที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท
โดยอัตราคาเชาและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราที่บริษัท
ทํากับบุคคลภายนอก ดังนั้นรายการดังกลาวจึงมีความจําเปน
และสมเหตุสมผล

บริษัท เกียรเฮด จํากัด เชาอาคารจากนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ
เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบการเปนสํานักงาน โดยอัตราคา
เชาเปนราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคาเชาที่ใกลเคียง
เงื่อนไขการชําระราคาเปนไปตามปกติธุรกิจเชนเดียวกับบุคคล
ภายนอก รายการดังกลาวจึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผล

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นสําหรับป 2560 และสําหรับป 2561 เห็นวา
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผลตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัท

2.

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติใหเขาทํารายการระหวางกัน
การเขาทํารายการระหวางกันขึ้นอยูกับเหตุผลและความจําเปน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ
โดยที่คาตอบแทนระหวางกันตองเปนไปตามราคาตลาดที่ยุติธรรมหรือเปนไปตามขอตกลงทางการคาทั่วไปที่
พึงกระทํา และเปนไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑของประกาศตลาดหลักทรัพยฯ หรือประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนกําหนด ในกรณีที่รายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนมสี วนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต เมื่อฝายบริหารเห็นความจําเปนจะ
ตองทํารายการ และอยูนอกเหนืออํานาจของฝายบริหารที่จะทํารายการ บริษัทจะเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมขอรายการดังกลาวนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหฝายตรวจสอบภายในหรือผูเชี่ยวชาญ
อิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนตามแตกรณี หรือการนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
การทํารายการตามความเหมาะสมตอไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดมีการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
ในการทําธุรกรรมระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยใหฝายจัดการ
สามารถอนุมัติเขาทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทและ/หรือบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของได (ไมวารายการดังกลาวเปนรายการที่ดําเนินการอยูในปจจุบันและจะตองดําเนินตอไปรวมทั้ง
รายการที่จะมีขึ้นในอนาคต) โดยไมตองขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
ในกรณีที่รายการดังกลาวเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไป
ในสถานการณเดียวกัน อํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร
หรือบุคคลที่เกี่ยวของโดยฝายบริหารจะตองจัดทํารายงานสรุปการทํารายการระหวางกันกับกรรมการ ผูบริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกปเปน
อยางนอย
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทเขาทํารายการระหวางกันแลว บริษัทไดดําเนินการเปดเผยขอสนเทศในการทํารายการ
ระหวางกันตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวนั้นดวย พรอมกันนี้บริษัทยังไดเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับ
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท

3.

นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทมีนโยบายทํารายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยซึ่งเปนไปตามการคาปกติ และรายการเชาสถานที่
ประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทยอยจากบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีการ
กําหนดเงือ่ นไขตางๆใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินทางการคาปกติทวั่ ไป และสามารถเปรียบเทียบไดกบั ราคาทีเ่ กิด
ขึน้ กับภายนอก ทัง้ นีบ้ ริษทั จะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส อบบัญชีของบริษทั หรือผูเ ชีย่ วชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย โดยรายการ
ระหวางกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะตองปฏิบตั ใิ หเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนด
เกีย่ วกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสนิ ทีส่ าํ คัญของบริษทั หรือบริษทั
ยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
อัตราสวนทางการเงิน

ป 2559

งบตรวจสอบ
ป 2560

ป 2561

เทา
เทา
เทา
เทา
วัน
เทา
วัน
เทา
วัน
วัน

2.91
2.54
0.43
3.09
116.41
29.18
12.34
4.63
77.81
50.94

2.36
1.68
(0.10)
3.35
107.48
31.67
11.37
4.99
72.14
46.71

2.38
1.88
0.59
3.17
113.62
30.22
11.91
9.29
38.73
86.81

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

27.40
(14.32)
(14.34)
(5.07)

23.36
(15.69)
(16.89)
(5.19)

27.50
(10.21)
(7.60)
(2.48)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร /1
อัตราการหมุนของสินทรัพย

รอยละ
รอยละ
เทา

(4.08)
(5.84)
0.28

(4.23)
(3.66)
0.25

(2.19)
0.17
0.29

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย /2
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน /3

เทา
เทา
เทา

0.32
12.08
0.12

0.14
0.90
(0.01)

0.12
8.98
0.57

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
ระยะเวลาการชําระหนี้
วงจรเงินสด

หมายเหตุ :

/1
/2

/3

หนวย

อัตราสวนตอบแทนจากสินทรัพยถาวร ไมรวมสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา
อั ต ราส ว นความสามารถชํ า ระดอกเบี้ ย =กระแสเงิ น สดจากการดํ า เนิ น งาน+ดอกเบี้ ย จ า ยจากการดํ า เนิ น งาน+ภาษี /ดอกเบี้ ย จ า ย
จากการดําเนินงานและลงทุน
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน=กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจายชําระหนี้สิน+รายจายลงทุน + ซื้อสินทรัพย +
เงินปนผลจาย)
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่ผานมา
ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผานมา
ป 2561 เศรษฐกิจไทยมีอัตรการเติบโต (GDP) รอยละ 4.1 เติบโตขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2560 ที่มีอัตราการเติบโต
รอยละ 4.0 จากรายงานของนีลเส็น ประเทศไทย รายงานขอมูลงบการใชโฆษณาผานสื่อทุกชองทางในป 2561 พบวาตัวเลข
โดยรวม 105,455 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 เปนจํานวน 3,971 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น รอยละ 3.91 โดยสื่อโทรทัศน
ยังเปนสื่อที่มีมูลคามากที่สุดถึงเกือบ 67,935 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 64.42 เพิ่มขึ้นกวาปกอน 5,601 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.05 ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปใหความสนใจใชออนไลนมากขึ้น อีกทั้ง
การแขงขันของธุรกิจทีวีดิจิทัล (Digital TV) ซึ่งมีการแขงขันอยางรุนแรงในการจัดหาคอนเทนต(รูปแบบรายการ)ที่ตองมี
ความนาสนใจและมีความหลากหลายเพื่อใหเขาถึงกลุมผูชม เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายโฆษณา ดึงเม็ดเงินโฆษณาจากเจาของ
แบรนดสินคา/บริการ แตในขณะที่ผูประกอบการสวนใหญมีความระมัดระวังในการใชจายเพื่อใหมีความคุมคาที่สุดและ
บางสวนมีการปรับลดงบประมาณในสวนนี้ จึงสงผลตอภาคธุรกิจผลิตสื่อและผลิตรายการโทรทัศนของบริษทั
ในขณะทีภ่ าครัฐมีมาตรการสิทธิประโยชนทางภาษีใหแกกองถายทําภาพยนตรจากตางประเทศทีเ่ ขามาถายทําในประเทศไทย
ทําใหกองถายทําภาพยนตรจากตางประเทศมีความสนใจเขามาถายทําภาพยนตรในไทยเพิ่มขึ้น โดยในป 2561 มีมูลคา
รายได 3,139.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีมูลคา 3,074.1 ลานบาท จึงสงผลดีตอธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณ
และสถานที่ในการผลิตภาพยนตร

ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร (Results of Operations)
ในป 2561 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักๆไดแก ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณ ธุรกิจใหบริการและใหเชาสถานที่ถายทํา
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน ธุรกิจใหบริการตัดตอ (Post Production) ผลดําเนินงานในป 2561 ตามงบการเงินรวม
บริษัทมีรายไดหลักรวมจํานวน 488.00 ลานบาท เพิ่มขึ้น 39.59 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.83 เมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2560 ซึ่งมีรายไดหลักรวมจํานวน 448.41 และมีผลขาดทุนสวนที่เปนของผูเปนเจาของบริษัทใหญในป 2561
จํานวน 38.74 ลานบาท ลดลง 38.39 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ซึ่งมีผลขาดทุน 77.13 ลานบาท หรือขาดทุน
ลดลงรอยละ 49.77 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงสรางรายไดแยกตามการดําเนินธุรกิจ
รายการ

ป 2559
ลานบาท

1. รายไดจากการบริการและใหเชาอุปกรณ
2. รายไดจากธุรกิจใหบริการและใหเชาสถานที่ถายทํา
3. รายไดจากการผลิตรายการโทรทัศน
4. รายไดจากธุรกิจใหบริการตัดตอ
5. รายไดจากธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา
6. รายไดจากธุรกิจขายสินคา
รายไดจากธุรกิจหลัก
รายไดอื่น
รายไดรวม

รอยละ

355.58 76.81%
81.69 17.65%
12.47
2.69%
2.43
0.53%
4.50
0.97%
456.67 98.65%
6.24
1.35%
462.91 100.00%

ป 2560
ลานบาท

รอยละ

351.00 76.93%
12.17
2.67%
58.45 12.81%
22.43
4.92%
4.36
0.95%
448.41 98.28%
7.84
1.72%
456.25 100.00%

ป 2561
ลานบาท

รอยละ

366.52 71.79%
51.69 10.12%
44.13
8.64%
20.56
4.03%
5.10
1.00%
488.00 95.58%
22.56
4.42%
510.56 100.00%
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ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณ
รายไดจากการใหบริการและใหเชาอุปกรณ เปนการใหบริการแกลูกคากองถายทําภาพยนตรเรื่อง ภาพยนตรโฆษณาทั้งใน
และตางประเทศภายใตแบรนด “เกียรเฮด” และใหบริการแกรายการโทรทัศน งานละครภายใตแบรนด “แฮนดี้เกียร”
และใหบริการแกกองภาพยนตรโฆษณาที่มีงบประมาณตํ่าภายใตแบรนด “ฟุตเกียร” ในป 2561 มียอดรายไดจํานวน
366.52 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 71.79 ของรายไดรวม โดยมีมูลคาเพิ่มขึ้น 15.52 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ
4.42 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ที่มีจํานวน 351.00 ลานบาท
ธุรกิจใหบริการและใหเชาสถานที่ถายทํา
ธุรกิจใหบริการและใหเชาสถานที่ถายทําดํานินการภายใตโครงการ “The Studio Park” เริ่มเปดดําเนินการตั้งแตใน
ชวงกลางป 2560 โดยในป 2561 ลูกคากองถายทําภาพยนตรตางประเทศขนาดใหญไดเขามาใชบริการสถานที่ถายทําใน
สตูดิโอและพื้นที่ภายนอก รวมถึงลูกคาในประเทศทั้งกองถายทําภาพยนตรโฆษณา กองถายทํารายการโทรทัศน สงผลให
มีรายไดในป 2561 จํานวน 51.69 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.12 ของรายไดรวม
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน
รายไดจากการผลิตรายการโทรทัศนในป 2561 จํานวน 44.13 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.64 ของรายไดรวม
ลดลง 14.32 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 24.50 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ที่มีจํานวน 58.45 ลานบาท เนื่องจากเม็ดเงิน
โฆษณาของเจาของสินคาที่ปรับตัวลดลงตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ มีการแขงขันในการนําเสนอคอนเทนตเนื้อหา
รายการใหมๆ เพิ่มขึ้น อีกทั้งเม็ดเงินโฆษณาไดถูกกระจายไปสูสื่ออื่นๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น
ธุรกิจใหบริการตัดตอ
รายไดจากการใหบริการตัดตอ (Post Production) ในป 2561 จํานวน 20.56 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.03
ของรายไดรวม ลดลง 1.87 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 8.34 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ที่มีจํานวน 22.43 ลานบาท
รายไดอื่นๆ
ในป 2561 มียอดรายไดอื่นจํานวน 22.56 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.42 ของรายไดรวม ประกอบดวยกําไรจาก
การจําหนายอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุน กําไรจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมตี วั ตน ดอกเบีย้ รับและรายไดอนื่ ๆ
ตนทุนขายและบริการ
ในป 2561 บริษัทมีตนทุนขายและบริการจํานวน 353.82 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.17 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.96
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ที่มีจํานวน 343.65 ลานบาท อัตรากําไรขั้นตนในป 2561 คิดเปนรอยละ 27.50 สูงเพิ่มขึ้น
กวาป 2560 ที่มีอัตรากําไรขั้นตนคิดเปนรอยละ 23.36
ภาพรวมกําไรขั้นตน
โครงสรางตนทุนและกําไรขั้นตน
รายไดจากธุรกิจหลัก
ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

456.67
331.52
125.15

100.00
72.60
27.40

448.41
343.65
104.76

100.00
76.64
23.36

488.00
353.82
134.18

100.00
72.50
27.50
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คาใชจายในการขายและบริหารและคาใชจายอื่น
คาใชจายในการขายและบริหารและคาใชจายอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
รวม
เทียบกับรายไดหลักคิดเปนรอยละ

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

13.75
167.69
2.46
183.90

7.48
91.18
1.34
100.00
40.27

15.18
159.62
174.80

8.68
91.32
100.00
38.98

20.65
160.37
181.02

11.41
88.59
100.00
37.09

ในป 2561 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารและคาใชจายอื่นจํานวน 181.02 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.22 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.56 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ที่มีคาใชจายจํานวน 174.80 ลานบาท
นอกจากนี้ บริษัทรับรูสวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคาจํานวน 2.99 ลานบาท และตนทุนทางการเงินจํานวน
7.42 ลานบาท ลดลง 5.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.39 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560
กําไรสุทธิ
ในป 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของเจาของบริษัทใหญจํานวน 38.74 ลานบาท ขาดทุนลดลง 38.39 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 49.77 เมื่อเปรียบเทียบกับผลดําเนินงานในป 2560 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของเจาของบริษใหญ
จํานวน 77.13 ลานบาท

การวิเคราะหฐานะทางการเงินสําหรับป 2561 และป 2560
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 1,737.41 ลานบาท ลดลง 72.40 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
4.00 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ที่มีสินทรัพยรวมจํานวน 1,809.81 ลานบาท
สินทรัพยรวมประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 193.35 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 1,544.06 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.13 และ 88.87 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพยที่สําคัญดังนี้
•

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 21.20 ลานบาท

•

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิจํานวน 131.44 ลานบาท ลดลง 14.81 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.70
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 โดยสวนใหญเปนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระและคางชําระไมเกิน 3 เดือน ซึ่งเปน
ระยะเวลาการใหเครดิตเทอมแกลูกคาตามปกติ

•

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิจํานวน 1,251.45 ลานบาท ลดลง 30.69 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.39 และ
สินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา-สุทธิจํานวน 281.63 ลานบาท ลดลง 25.79 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.39 เนื่องจาก
การคิดคาเสื่อมราคา และบริษัทยอยมีการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกไป
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดหนี้สินรวมจํานวน 190.90 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 81.19
ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 109.71 ลานบาท โดยยอดหนี้สินรวมในป 2561 มีมูลคาลดลง 33.62 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 14.97 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ที่มียอดหนี้สินรวมจํานวน 224.52 ลานบาทเนื่องจาก
•

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานลดลง 6.22 ลานบาท จากการจายชําระผลประโยชนใหแกพนักงานที่เกษียณอายุ

•

การจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวแกสถาบันการเงิน 28.79 ลานบาท และจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
4.24 ลานบาท ซึ่งสงผลใหบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน(D/E Ratio) เทากับ 0.12 เทา ลดลงจากป 2560
ที่มีอัตราสวนเทากับ 0.14 เทา

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
รายการ
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย :เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

287.45
14.96
302.42

95.05
4.95
100.00

1.96
129.93
10.94
142.83

1.37
90.97
7.66
100.00

101.14
6.70
107.84

93.79
6.21
100.00

สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีสว นของผูถ อื หุน จํานวน 1,546.51 ลานบาท ลดลง 38.78 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 2.45
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 มูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value Per Share) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทากับ 1.98 บาท
สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน
ในป 2561 บริษัทมียอดกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 48.55 ลานบาท ใชไปในกิจกรรมลงทุน 15.11 ลานบาท
สวนใหญเปนการซื้ออุปกรณเพื่อใหเชา และใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 34.99 ลานบาทเปนการจายชําระหนี้ สงผลใหบริษัท
มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 2561 เทากับ 21.20 ลานบาท
รายการ
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด

ป 2559
54.60
(531.25)
423.97
(52.68)
210.16
157.48

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

ป 2561
48.55
(15.11)
(34.99)
(1.55)
22.75
21.20
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อัตราสวนสภาพคลอง
ในป 2561 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง 2.38 เทา อัตราสวนสภาพคลองเร็ว 1.88 เทา ยังคงอยูในเกณฑที่ดี โดยสินทรัพย
หมุนเวียนสูงกวาหนี้สินหมุนเวียน
โครงสรางเงินทุน
รายการ
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
สวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน

หนวย

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
เทา
เทา

448.47
302.42
1,387.62
0.22
0.32

224.52
142.83
1,585.29
0.09
0.14

190.90
107.84
1,546.51
0.07
0.12

โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 781.63 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนจํานวน
906.21 ลานบาท และหนี้สินรวมจํานวน 190.90 ลานบาท เปนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจํานวน 107.84 ลานบาท ลดลง
รอยละ 24.50 จากป 2560
ภาระผูกพันนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันนอกงบดุล สวนใหญเปนภาระผูกพันจากการดําเนินธุรกิจหลัก เชน
ภาระผูกพันเกีย่ วกับการทําสัญญาเชาระยะยาวกับบุคคลภายนอกเกีย่ วกับการเชาทีด่ นิ และทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสราง ภาระผูกพัน
ทีเ่ ปนขอผูกมัดเพือ่ ใชเปนรายจายฝายทุน ภาระผูกพันจากหนังสือคํา้ ประกัน ซึง่ ภาระผูกพันทัง้ หมดตามทีไ่ ดกลาวแลวขางตน
ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 ของงบการเงินประจําป 2561 แลว
ปจจัยหรือเหตุการณที่จะมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานในอนาคต
จากการคาดการณวาเศรษฐกิจไทยในป 2562 ยังคงมีการเติบโตดีขึ้น โดยมีปจจัยดานบวกตางๆเขามาสนับสนุน ทั้งการเลือก
ตั้งในป 2562 การลงทุนในโครงการพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐ อาทิ โครงการกอสรางรถไฟทางคู การขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายฝงทะเลตะวันออก (EEC) และการมีมาตราการกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐอยางตอเนื่อง
เปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกภาคเอกชน และเปนการดึงนักลงทุนตางชาติใหเขามาลงทุนในประเทศมากขึ้น จะทําให
เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวซึ่งจะสงผลดีตอการใชสื่อทุกประเภท
สําหรับแนวโนมของบริษัทในป 2562 บริษัทยังคงมุงในการเสริมสรางศักยภาพใหองคกร ดวยการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และเปดโลกทัศนใหทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในดานธุรกิจ
การผลิตสื่อโฆษณาและผลิตรายการโทรทัศน มุงเนนในการสรางสรรคและปรับปรุงใหสื่อเปนที่นาสนใจใหทันกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีในปจจุบัน เพื่อเพิ่มรายไดและเพิ่มอัตราการรับชม (Rating) สวนใน
ด า นธุ ร กิ จ ที่ เ ป น ผู  ใ ห บ ริ ก ารและให เช า อุ ป กรณ ใ นการถ า ยทํ า รวมถึ ง ให เช า สถานที่ ใ นการผลิ ต ยั ง คงรุ ก หน า เน น ถึ ง
ประสิทธิภาพในการใหบริการเพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคาเกาและเพิ่มฐานลูกคาใหม และการสรางชื่อเสียง
“The Studio Park” ใหเปนที่ยอมรับของผูสราง ผูผลิตสื่อตางๆทุกประเภททั้งในประเทศและตางประเทศ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีของบริษัท) และสารสนเทศทางการเงินตางๆ ที่ไดมีการเปดเผยขอมูล คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตองและมีความนาเชื่อถือ จึงมีนโยบายใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอรายงานการทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป ใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินดังกลาวขึ้นเปนไปตามมาตรฐานทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา
รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งครอบคลุมในเรื่องสําคัญตามขอพึงปฏิบัติที่ดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรือ่ งนีไ้ ดแสดงไวในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป ซึง่ มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารเขารวมประชุมเพือ่ พิจารณา
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ฝายบริหารของบริษัทกําหนดขึ้นในดานตางๆ และในการประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้ จะมีการบันทึกรายงานการประชุมกรรมการซึง่ มีรายละเอียดตามควรทีท่ าํ ใหผถู อื หุน สามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการได เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกต
ของกรรมการในเรื่ อ งที่ พิ จ ารณา ความเห็ น ของกรรมการรายที่ ไ ม เ ห็ น ด ว ยกั บ เรื่ อ งที่ เ สนอพร อ มเหตุ ผ ล อย า งไรก็ ดี
คณะกรรมการบริษัทยังยึดมั่นในการนํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใชใน
การบริหารงานและดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อชวยเสริมสรางความเชื่อถือและภาพลักษณที่ดีของบริษัท
ที่มีตอนักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท มีความพอเพียงและเหมาะสม ตลอดจน
สามารถสรางความเชือ่ มัน่ อยางมีเหตุผลไดวา รายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ยอย สําหรับปสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง)
ประธานกรรมการ

รายงานประจําป 2561

86

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถือหุนของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทยอย (กลุมกิจการ)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุมกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดวย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของเจาของเฉพาะกิจการสําหรับปสนิ้
สุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบ
ของผูส อบบัญชีตอ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระ
จากกลุมกิจการและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ และขาพเจาไดปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งตาง ๆ ทีม่ นี ยั สําคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบนั ขาพเจาไดระบุเรือ่ งการดอยคาของเงินลงทุนเปนเรือ่ งสําคัญใน
การตรวจสอบและไดนาํ เรือ่ งนี้ มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องนี้
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
การดอยคาของเงินลงทุน
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการขอ 11 เรือ่ ง
เงินลงทุนในบริษทั ยอย และขอ 12 เงินลงทุนในกิจการรวมคา
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย 7 แหง มีราคาทุนรวมเปน
จํานวน ทั้งสิ้น 1,000.20 ลานบาท และมีเงินลงทุนในกิจการ
รวมคา 1 แหง มีราคาทุนจํานวน 5.20 ลานบาท ในป พ.ศ.
2561 บริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน
กิจการรวมคาซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจํานวน
3.31 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีคา
เผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในกิจการรวมคาจํานวน 3.31
ลานบาท
ในป พ.ศ. 2561 เงินลงทุนในบริษัทยอยไมเกิดการดอยคา
ขาพเจาใหความสําคัญเกี่ยวกับการดอยคาของเงินลงทุนดัง
กลาวเนือ่ งจากมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนมีสาระสําคัญตอ
งบการเงินและในการประมาณการการดอยคาของเงินลงทุน
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่สําคัญของผูบริหาร เชน รายได อัตรา
การเติบโตของรายได และอัตรากําไรขั้นตน

วิธีการตรวจสอบ
ขาพเจาทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเพื่อประเมิน
วาการตัง้ คาเผือ่ การดอยคาของเงินลงทุนในบริษทั ยอยและ
กิจการรวมคานั้นเหมาะสม โดยวิธีการดังตอไปนี้
• ประเมินผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ
บริษทั ยอยทัง้ หมดและกิจการรวมคาสําหรับปสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
• พิจารณาขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตของแตละ
บริษัทยอยและกิจการรวมคา
• ทําความเขาใจและประเมินวิธีการจัดทําประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงการทดสอบ
เกีย่ วกับสมมติฐานทีส่ าํ คัญทีใ่ ชในการจัดทําประมาณ
การกระแสเงินสด เชน รายได อัตราการเติบโตของ
รายได และอัตรากําไรขั้นตน
• สอบถามผูบ ริหารถึงความสมเหตุสมผลของประมาณ
การดอยคาของเงินลงทุน และ
• อานรายงานการประชุมผูถ อื หุน เกีย่ วกับมติอนุมตั ใิ ห
เลิกกิจการของบริษัทยอย
นอกจากนี้ขาพเจายังไดทดสอบหลักฐานประกอบการ
ประมาณการและทดสอบความถูกตองของการคํานวณการ
ดอยคาของเงินลงทุน
จากการปฏิบัติงานตามวิธีการดังกลาว ขาพเจาพบวาขอ
สมมติฐานที่ใชในการทดสอบการดอยคาของผูบริหารมี
ความเหมาะสมตามหลักฐานที่มีอยู

ขอมูลอื่น
กรรมการเปนผูร บั ผิดชอบตอขอมูลอืน่ ขอมูลอืน่ ประกอบดวย ขอมูลซึง่ รวมอยูใ นรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส อบบัญชีทอี่ ยูใ นรายงานนัน้ ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรบั รายงานประจําป
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อ
มั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานและพิจารณา
วาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจ
สอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมือ่ ขาพเจาไดอา นรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวา มีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเรื่องดังกลาวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของกรรมการตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้ โดยถูกตองตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาวาจําเปน เพื่อให
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม กิจการและ
บริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการ
บัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตกรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมกิจการและบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือ
ไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาทีช่ ว ยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม กิจการ
และบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของขาพเจามีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหไดความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง
แตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จ
จริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และถือวามีสาระ
สําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนอง
ตอความเสีย่ งเหลานัน้ และไดหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา ความเสีย่ งทีไ่ มพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึง่ เปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสีย่ งที่
เกิดจากขอผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร ว มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเวน
การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม
กิจการและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทกี่ รรมการใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของกรรมการและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ และประเมินวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปน
เหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมกิจการและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถา
ขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดย
ใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียง
พอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่
ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมกิจการ
และบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณในรูปแบบทีท่ าํ ใหมกี ารนําเสนอขอมูล
โดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
• ไดรบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอยางเพียงพอเกีย่ วกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม หรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุมกิจการเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมกิจการ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสอื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่ งตางๆ ทีส่ าํ คัญซึง่ รวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด
วางแผนไว ประเด็นทีม่ นี ยั สําคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ และขอบกพรองทีม่ นี ยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจา
ไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกคณะกรรมการตรวจสอบวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปน
อิสระและไดสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการทีข่ า พเจาใชเพือ่ ปองกันไมใหขา พเจาขาด
ความเปนอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ใน
รายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณ
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถ
คาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอ สวนไดเสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกลาว
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

สงา โชคนิติสวัสดิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
สินคาคงเหลือ
ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
เงินลงทุนในกิจการรวมคา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

7
8
9
31.4
10

11
12
13
14
15
16
17

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

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

22,752,388
47,252
116,628,515
10,828,703
22,221,911
22,624,056
791,025
195,893,850

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

12,289,745
16,251,354
546,000,000
1,165,901
4,045,796
190,756
579,943,552

- 974,825,042 974,302,562
1,884,755
4,872,189
1,884,755
5,199,563
- 10,249,564
1,251,453,281 1,282,139,186 33,599,805 41,039,564
281,626,140 307,419,665
3,652,089
4,002,924
318,324
336,059
3,828,075
3,533,405
3,730,595
3,397,822
1,613,438
1,695,238
245,420
245,420
1,544,057,778 1,613,912,171 1,014,603,941 1,024,520,990
1,737,406,137 1,809,806,021 1,570,540,959 1,604,464,542
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
สวนที่ครบกําหนดภายในหนึ่งป - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
สวนที่ครบกําหนดภายในหนึ่งป - สุทธิ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
กําไรรอรับรูจากการขายและเชากลับคืน - สุทธิ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

18
31.5

40,154,338
-

1,961,902
35,981,368
-

4,559,709
7,000,000

7,112,476
7,000,000

20 (ก)

23,450,000

28,790,000

-

-

20 (ข)
19

3,830,268
13,755,960
81,190,566

4,230,055
11,894,746
82,858,071

1,497,497
13,057,206

626,860
1,891,534
16,630,870

20 (ก)
20 (ข)
17
21

77,690,000
2,868,295
2,542,146
26,459,737
148,672

101,140,000
6,708,652
693,928
32,675,730
442,977

16,022,811
-

14,176,373
-

109,708,850
190,899,416

141,661,287
224,519,358

16,022,811
29,080,017

14,176,373
30,807,243
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ จํานวน 781.63 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ จํานวน 781.63 ลานหุน
มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

22

781,629,851

781,629,851

781,629,851

781,629,851

22
22

781,628,733
906,214,683

781,628,733
906,214,683

781,628,733
906,214,683

781,628,733
906,214,683

23

10,658,657
(152,023,243)
1,546,478,830
27,891
1,546,506,721
1,737,406,137

10,658,657
(113,280,517)
1,585,221,556
65,107
1,585,286,663
1,809,806,021

10,658,657
(157,041,131)
1,541,460,942
1,541,460,942
1,570,540,959

10,658,657
(124,844,774)
1,573,657,299
1,573,657,299
1,604,464,542
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการขาย
รวมรายได
ตนทุนขายและการใหบริการ
ตนทุนการใหบริการ
ตนทุนขาย
รวมตนทุนขายและการใหบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา
ขาดทุนสุทธิกอนภาษีเงินได
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
ขาดทุนสุทธิสําหรับป

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

482,900,245
5,101,729
488,001,974

24
27
25
12
28

งบการเงินเฉพาะกิจการ

444,050,041
4,360,479
448,410,520

44,287,676
44,287,676

58,546,711
58,546,711

(351,293,390) (341,211,896)
(2,524,176) (2,442,363)
(353,817,566) (343,654,259)
134,184,408 104,756,261
22,562,387
7,836,720
(20,650,997) (15,175,458)
(160,372,238) (159,622,252)
(2,664)
(7,419,639) (12,876,589)
(2,987,434)
(327,374)
(34,683,513) (75,411,356)
(4,096,429) (1,669,685)
(38,779,942) (77,081,041)

(36,057,446)
(36,057,446)
8,230,230
35,964,252
(2,049,612)
(70,880,411)
(3,314,808)
(478,781)
(32,529,130)
332,773
(32,196,357)

(47,223,981)
(47,223,981)
11,322,730
26,171,562
(1,930,680)
(80,482,307)
(4,974,561)
(106,571)
(49,999,827)
179,989
(49,819,838)
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยังกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชน
หลังออกจากงาน
ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหม
ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

17

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

-

610,574

-

(448,912)

(38,779,942)

(122,115)
488,459
(76,592,582)

(32,196,357)

89,782
(359,130)
(50,178,968)

(38,742,726)
(37,216)
(38,779,942)

(77,134,344)
53,303
(77,081,041)

(32,196,357)
(32,196,357)

(49,819,838)
(49,819,838)

(38,742,726)
(37,216)
(38,779,942)

(76,683,755)
91,173
(76,592,582)

(32,196,357)
(32,196,357)

(50,178,968)
(50,178,968)

(0.05)

(0.11)

(0.04)

(0.07)

29

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับป พ.ศ. 2561
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือสิ้นป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับป พ.ศ. 2560
การออกหุน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือสิ้นป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

22

หมายเหตุ

781,628,733

137,599,781
781,628,733

644,028,952

บาท

ทุนที่ออก
และชําระแลว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

906,214,683

136,654,163
906,214,683

769,560,520

บาท

บาท

(36,596,762) 1,387,651,367

บาท

รวมสวนของ
ผูเปนเจาของ
ของบริษัทใหญ

- (38,742,726) (38,742,726)
10,658,657 (152,023,243) 1,546,478,830

- 274,253,944
- (76,683,755) (76,683,755)
10,658,657 (113,280,517) 1,585,221,556

10,658,657

บาท

สวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สวนเกิน
- สํารอง
มูลคาหุน
ตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

งบการเงินรวม

บาท

รวม
สวนของเจาของ

(37,216) (38,779,942)
27,891 1,546,506,721

- 274,253,944
91,173 (76,592,582)
65,107 1,585,286,663

(26,066) 1,387,625,301

บาท

สวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

รายงานประจําป 2561

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

95

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับป พ.ศ. 2561
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือสิ้นป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับป พ.ศ. 2560
การออกหุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือสิ้นป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

22

หมายเหตุ

781,628,733

137,599,781
781,628,733

644,028,952

บาท

ทุนที่ออก
และชําระแลว

906,214,683

136,654,163
906,214,683

769,560,520

บาท

สวนเกิน
มูลคาหุน

บาท

(74,665,806) 1,349,582,323

บาท

รวม
สวนของเจาของ

- (32,196,357) (32,196,357)
10,658,657 (157,041,131) 1,541,460,942

- 274,253,944
- (50,178,968) (50,178,968)
10,658,657 (124,844,774) 1,573,657,299

10,658,657

บาท

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
- สํารอง
ตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

96
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุง
(กลับรายการ)หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
26
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
21
(กลับรายการ)คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 31.4
(กลับรายการ)คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย 24
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในกิจการรวมคา
12
ภาษีมูลคาเพิ่มตัดจาย
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดจาย
(กลับรายการ)คาเผื่อการลดมูลคาของภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
สวนแบงขาดทุนจากกิจการรวมคา
12
(กําไร)จากการจําหนายอุปกรณ
(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา
(กําไร)จากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
รับรู(กําไร)จากการขายและเชากลับคืน
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
16
(กําไร)จากคาสินไหมทดแทนของสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา
24
(กลับรายการ)ประมาณการขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสิน 14
ดอกเบี้ยรับ
24
ตนทุนทางการเงิน
25
กระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนหมุนเวียน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
- ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
- สินคาคงเหลือ
- ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

21

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

(34,683,513)

(75,411,356)

(32,529,130)

(49,999,827)

6,428,573
103,190,073
4,096,707
7,000
285,801
(166,721)
2,987,434
(1,836,585)
(1,476,039)
(17,800,436)
(294,305)
111,454
402,963
10
(113,063)
7,419,639

3,002,502
97,239,814
2,515,366
76,234
139,809
(456,608)
327,374
(131,356)
(413,348)
(294,306)
512,702
224,664
4,407
(50,060)
(533,504)
(2,326,595)
12,876,589

(157,223)
6,645,447
2,055,438
(2,941,329)
3,314,808
3,870
28,643
(1,843,474)
26,943
10
(31,021,058)
478,781

(431,478)
8,465,650
1,331,420
(6,250,000)
4,974,174
3,717
(456,608)
387
(19,909,144)
106,571

68,558,992

37,302,328

(55,938,274)

(62,165,138)

(21,614,007)
(1,762,516)
14,169,487
269,055
81,800
4,243,402
1,861,214
(10,312,700)

(19,519,860)
45,023
1,406,911
2,356,045
406,092
(22,065,281)
(907,624)
-

3,568,023
(24,543)
137,905
(2,584,189)
(394,037)
(209,000)

(3,862,819)
631,928
4,735
13,733
(468,161)
-
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
จายภาษี
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

55,494,727
113,063
(7,471,507)
11,508,731
(11,093,138)
48,551,876

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจายเพื่อใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
เงินสดรับชําระคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย
เงินสดจายเพื่อการลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทยอย
เงินสดจายเพื่อการลงทุนในกิจการรวมคา
เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา
เงินสดรับคาสินไหมทดแทนของสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา
เงินสดรับจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

1,729,271
47,252 150,290,104
(15,221,390) (338,490,523)
(35,599,406) (51,898,223)
(1,073,716) (1,174,615)
3,329,810
642,416
5,359,527
1,564,882
50,060
28,050,000
(15,107,923) (237,286,628)

31.4
31.4
11
11
12

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(976,366)
2,793,254
(12,428,014)
9,373,569
(10,868,858)
(12,106,415)

(55,444,115)
66,209
(478,781)
2,707,826
(1,392,859)
(54,541,720)

(65,845,722)
2,463,882
(106,571)
3,635,169
(1,605,270)
(61,458,512)

1,729,271
- 150,290,104
(24,500,000) (421,000,000)
43,000,000 13,250,000
(1,000,000) (5,000,000)
3,000,000
8,450,000
418,849
- (5,199,563)
(201,506)
(231,868)
(86,350)
2,947,846
30,354,171 17,913,221
53,933,010 (239,798,835)
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนใหม
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ

31.5
20 (ก)
20 (ก)
22

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

(1,961,902)
1,961,902
- 264,000,000
(28,790,000) (421,524,000)
(4,240,144) (4,024,323)
- 274,253,944
(34,992,046) 114,667,523

(626,860)
(626,860)

7,000,000
(625,243)
274,253,944
280,628,701

(1,548,093) (134,725,520)
22,752,388 157,477,908
21,204,295 22,752,388

(1,235,570)
12,289,745
11,054,175

(20,628,646)
32,918,391
12,289,745

34,739
-

3,317
-

1,392,341
813,023
-

2,205,369
18,559
375,000
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1 ขอมูลทั่วไป
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และ
มีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนดังนี้
สํานักงานใหญ : ตั้งอยูเลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสาขา : ตั้งอยูเลขที่ 23/3 หมูที่ 2 แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูล จึงรวมเรียก
บริษัทและบริษัทยอยวา “กลุมกิจการ”
บริษัทและบริษัทยอย (กลุมกิจการ) ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศนและใหบริการโฆษณา ใหบริการ
ตัดตอเทคนิคทางภาพและเสียง ใหบริการและใหเชาอุปกรณถายทําภาพยนตรโฆษณาและภาพยนตรและขายสินคาอื่น
ใหเชาและบริการสถานที่ถายทําและใหบริการประสานงานและรวมทุนในการถายทําและผลิตภาพยนต
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

2 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สําคัญซึ่งใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังตอไปนี้
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา ดวยการจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจดั ทําขึน้ โดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบ
ของงบการเงินยกเวนเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชี
ทีส่ าํ คัญและการใชดลุ ยพินจิ ของผูบ ริหารซึง่ จัดทําขึน้ ตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุม กิจการ
ไปถือปฏิบตั ิ และตองเปดเผยเรือ่ งการใชดลุ ยพินจิ ของผูบ ริหาร หรือความซับซอน หรือเกีย่ วกับขอสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนัยสําคัญตองบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษทําขึ้นจากงบการเงินตามกฏหมายที่เปนภาษาไทย
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฏหมายฉบับภาษา
ไทยเปนหลัก
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของ
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีม่ กี ารปรับปรุงใหม ซึง่ จะมีผลบังคับใชสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญและเกี่ยวของกับ
กลุมกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรือ่ ง การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับสวนไดเสียในกิจการอืน่
(ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมีการปรับปรุงการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ของกิจการทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมจัดหาเงินทัง้ ทีเ่ ปนรายการทีเ่ ปนเงินสดและรายการ
ที่ไมใชเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมีการอธิบายใหชัดเจนในเรื่องวิธีการบัญชีสําหรับ
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี กรณีมีสินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมที่มีจํานวนตํ่ากวามูลคาฐานภาษี
ของสินทรัพยในเรื่องดังตอไปนี้
- กรณีสนิ ทรัพยทวี่ ดั ดวยมูลคายุตธิ รรมมีมลู คาตํา่ กวาฐานภาษีของสินทรัพยนนั้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
รายงาน จะถือวามีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีเกิดขึ้น
- ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานวาจะไดรับประโยชนจาก
สินทรัพยในมูลคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชีได
- ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมีขอจํากัดเกี่ยวกับแหลงที่มาของกําไรทางภาษี ที่สามารถใชประโยชน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดเฉพาะในประเภทที่กําหนด การพิจารณาการจะไดใชประโยชนของ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะตองนําไปประเมินรวมกันกับสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เปน
ประเภทเดียวกันเทานั้น
- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไมรวมจํานวนทีใ่ ชหกั ภาษีทเี่ กิดจากการกลับรายการของผล
แตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีนั้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมีการอธิบายใหชัดเจนวาการเปดเผย
ตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใหถือปฏิบัติกับสวนไดเสียที่ถูกจัดประเภท
เปนสินทรัพยทถี่ อื ไวเพือ่ ขายตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)
ยกเวนการเปดเผยขอมูลทางการเงินโดยสรุป
ผูบริหารของกิจการไดประเมินและพิจารณาวามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบที่มี
นัยสําคัญตอกลุมกิจการ ยกเวนเรื่องการเปดเผยขอมูล
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของ (ตอ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมทมี่ กี ารประกาศ
แลว แตยังไมมีผลบังคับใช
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายไดจากสัญญา
ทีท่ าํ กับลูกคา ซึง่ จะมีผลบังคับใชสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2562 กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา ใชแทน
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง รายได
เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริการโฆษณา
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสราง
อสังหาริมทรัพย
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมนอี้ า งอิงหลักการวา รายไดจะรับรูเ มือ่ การควบคุมใน
สินคาหรือบริการไดโอนไปยังลูกคา ซึง่ แนวคิดของการควบคุมไดนาํ มาใชแทนแนวคิดของความ
เสี่ยงและผลตอบแทนที่ใชอยูเดิม
การรับรูรายไดตองปฏิบัติตามหลักการสําคัญ 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ระบุสัญญาที่ทํากับลูกคา
ระบุแตละภาระที่ตองปฏิบัติในสัญญา
กําหนดราคาของรายการในสัญญา
ปนสวนราคาของรายการใหกับแตภาระที่ตองปฏิบัติ และ
รับรูรายไดขณะที่กิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามแตละภาระที่ตองปฏิบัติ
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของ (ตอ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมทมี่ กี ารประกาศ
แลว แตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ)
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายไดจากสัญญา
ทีท่ าํ กับลูกคา ซึง่ จะมีผลบังคับใชสาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2562 กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช
(ตอ)
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากวิธีปฏิบัติในปจจุบันไดแก
• สินคาหรือบริการที่แตกตางกันแตนํามาขายรวมกัน จะตองรับรูรายการแยกกัน และการให
สวนลดหรือการใหสวนลดภายหลัง จากราคาตามสัญญาจะตองถูกปนสวนไปยังแตละองค
ประกอบของแตละสินคาหรือบริการ
• รายไดอาจจะตองถูกรับรูเ ร็วขึน้ กวาการรับรูร ายไดภายใตมาตรฐานปจจุบนั หากสิง่ ตอบแทน
มีความผันแปรดวยเหตุผลบางประการ (เชน เงินจูงใจ การใหสว นลดภายหลัง คาธรรมเนียม
ที่กําหนดจากผลการปฏิบัติงาน คาสิทธิ ความสําเร็จของผลงาน เปนตน) - จํานวนเงินขั้นตํ่า
ของสิ่งตอบแทนผันแปรจะตองถูกรับรูรายไดหากไมไดมีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่จะกลับ
รายการ
• จุดที่รับรูรายไดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม : รายไดบางประเภทที่ในปจจุบันรับรู ณ
เวลาใดเวลาหนึ่ง ณ วันสิ้นสุดสัญญาอาจจะตองเปลี่ยนเปนรับรูรายไดตลอดชวงอายุสัญญา
หรือในกรณีตรงกันขาม
• มีขอ กําหนดใหมทเี่ ฉพาะเจาะจงสําหรับรายไดจากการใหสทิ ธิ การรับประกัน คาธรรมเนียม
เริ่มแรกที่ไมสามารถเรียกคืนได และสัญญาฝากขาย
• เนื่องจากเปนมาตรฐานฉบับใหมจึงมีการเปดเผยขอมูลที่เพิ่มมากขึ้น
กิจการมีทางเลือกในการปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยการปรับปรุงยอน
หลังตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและขอผิดพลาดโดยมีขออนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรูผลกระทบสะสมยอนหลัง กับ
กําไรสะสม ณ วันตนงวดของรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มตนใชมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับนี้ประกอบกับการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติม
ผูบ ริหารของกลุม กิจการอยูร ะหวางการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานฉบับนีม้ าใชเปน
ครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้บังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุมกิจการมีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มา
ถือปฏิบัติดวยวิธีการปรับปรุงยอนหลังผลกระทบสะสมกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2562 และจะไมมีการปรับปรุงงบการเงินปเปรียบเทียบ
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของ (ตอ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมทมี่ กี ารประกาศ
แลว แตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ)
2.2.2.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐาน ซึ่งจะมีผลบังคับใชสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ทีม่ เี กีย่ วของกับกลุม กิจการ
กลุมกิจการไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 22

เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษทั รวมและการรวมคา
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เรื่อง รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
และสิ่งตอบแทนจายลวงหนา

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 ไดมีการอธิบายใหชัดเจนวากิจการรวมลงทุน กองทุนรวม กอง
ทรัสต และกิจการที่มีลักษณะคลายคลึงกันที่สามารถเลือกวิธีการวัดมูลคาเงินลงทุนในบริษัท
รวมหรือการรวมคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน โดยกิจการตองเลือกวิธีการนี้ใน
แตละบริษัทรวมหรือการรวมคา ณ วันที่รับรูรายการครั้งแรกของบริษัทรวมและการรวมคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ไดมีการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนไปยังบัญชีอื่นๆ หรือโอนจากบัญชีอื่นๆ มาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจะ
ทําไดกต็ อ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยนนั้ โดยมีหลักฐานสนับสนุน การ
เปลี่ยนแปลงในการใชงานจะเกิดขึ้นเมื่ออสังหาริมทรัพยเขาเงื่อนไข หรือสิ้นสุดการเขาเงื่อนไข
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน การเปลี่ยนแปลงในความตั้งใจเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่
จะสนับสนุนวาเกิดการโอนเปลี่ยนประเภทของสินทรัพยนั้น
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 ไดใหหลักเกณฑวาควรใชอัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันใดมาใชสําหรับการรับรูมูลคาเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย คาใชจายหรือรายไดที่
เกี่ยวของกับการจายชําระหรือรับชําระสิ่งตอบแทนลวงหนาที่เปนสกุลเงินตางประเทศ โดย
กําหนดใหใชอตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีก่ จิ การรับรูส นิ ทรัพยทไี่ มเปนตัวเงิน เชน เงินจายลวงหนา
หรือหนี้สินที่ไมเปนตัวเงิน เชน รายไดรับลวงหนา ที่เกิดจากการจายหรือรับชําระสิ่งตอบแทน
ลวงหนานั้น กรณีที่มีการจายสิ่งตอบแทนลวงหนาหลายงวดใหใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
การรับรูส นิ ทรัพยทไี่ มเปนตัวเงินหรือหนีส้ นิ ทีไ่ มเปนตัวเงินในแตละงวดของการจายสิง่ ตอบแทน
ลวงหนา
ผูบ ริหารของกลุม กิจการอยูร ะหวางการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานเหลานีม้ าใชเปน
ครั้งแรก
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของ (ตอ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมทมี่ กี ารประกาศ
แลว แตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ)
2.2.2.3 กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบดวย
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังตอไปนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุมนี้สามารถนํามาใชกอนวันที่มีผลบังคับใชเฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19

เรือ่ ง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน
เรือ่ ง การเปดเผยขอมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
เรื่อง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุน
สุทธิ ในหนวยงานตางประเทศ
เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวย
ตราสารทุน

กลุม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมดงั กลาวขางตน จะนํามาใชแทนและยกเลิกมาตรฐาน
การบัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103

เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
เรื่อง การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
ของธนาคารและสถาบันการเงินที่
คลายคลึงกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104
เรื่อง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสราง
หนี้ที่มีปญหา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106
เรื่อง การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนิน
ธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
เรื่อง การแสดงรายการและการเปดเผย
ขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน กําหนดหลักการ
เกี่ยวกับการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินเปนหนี้สินหรือสวนของเจาของ และการหัก
กลบสินทรัพยทางการเงินกับหนีส้ นิ ทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนีใ้ ชกบั การจัดประเภท
เครื่องมือทางการเงินในมุมของผูออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อจัดเปนสินทรัพยทางการเงิน หนี้
สินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบี้ย เงินปนผล ผลกําไรและขาดทุน
ที่เกี่ยวของ และสถานการณที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตองหักกลบกัน
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของ (ตอ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมทมี่ กี ารประกาศ
แลว แตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ)
2.2.2.3 กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบดวย
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังตอไปนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุมนี้สามารถนํามาใชกอนวันที่มีผลบังคับใชเฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตอ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรือ่ ง การเปดเผยขอมูลเครือ่ งมือทางการเงิน กําหนด
ใหกจิ การตองเปดเผยขอมูลเพือ่ ใหผใู ชงบการเงินสามารถประเมินเกีย่ วกับความมีนยั สําคัญของ
เครื่องมือทางการเงินที่มีตอฐานะการเงินและผลการดําเนินของกิจการ และลักษณะและระดับ
ของความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากเครือ่ งมือทางการเงินทีก่ จิ การเปดรับระหวางรอบระยะเวลารายงาน
และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกลาว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กลาวถึงการจัดประเภท
รายการ การวัดมูลคา การตัดรายการสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การคํานวณ
การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน และการบัญชีปองกันความเสี่ยง ดังตอไปนี้
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคา
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนีแ้ บงออก
เปนสามประเภทไดแก ราคาทุนตัดจําหนาย มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน มูลคา
ยุตธิ รรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ โดยขึน้ อยูก บั โมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการ
สินทรัพยทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน
นั้น
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารทุน ตอง
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรูสินทรัพย
ทางการเงินประเภทตราสารทุนดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม
สามารถโอนไปเปนกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ยกเวน
หนี้สินทางการเงินที่ตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน หรือกิจการ
เลือกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนเมื่อเขาเงื่อนไขที่กําหนด
- ตราสารอนุพันธจัดประเภทและวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของ (ตอ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมทมี่ กี ารประกาศ
แลว แตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ)
2.2.2.3 กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบดวย
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังตอไปนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุมนี้สามารถนํามาใชกอนวันที่มีผลบังคับใชเฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตอ)
- ขอกําหนดการดอยคากลาวถึงการบัญชีสําหรับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ตอ สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย หรือสินทรัพยทางการเงิน
ประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหนี้
ตามสัญญาเชา และสินทรัพยที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาคํ้าประกัน
ทางการเงิน โดยไมจําเปนตองรอใหเกิดเหตุการณดานเครดิตขึ้นกอน กิจการตองพิจารณา
การเปลีย่ นแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยทางการเงินเปนสามระดับ ในแตละระดับจะ
กําหนดวิธกี ารวัดคาเผือ่ การดอยคาและการคํานวณวิธดี อกเบีย้ ทีแ่ ทจริงทีแ่ ตกตางกันไป โดย
มีขอ ยกเวนสําหรับลูกหนีก้ ารคาหรือสินทรัพยทเี่ กิดจากสัญญาภายใตมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 15 ทีไ่ มมอี งคประกอบเกีย่ วกับการจัดหาเงินทีม่ นี ยั สําคัญ และลูกหนีต้ าม
สัญญาเชา จะใชวธิ กี ารอยางงาย (simplified approach) ในการพิจารณาคาเผือ่ การดอยคา
- การบัญชีปองกันความเสี่ยงมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึ่งเกิดจาก
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของกิจการที่ใชเครื่องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปด
ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุน (หรือกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ยุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) วิธีการดังกลาวมีเปาหมายในการแสดงถึงบริบทของ
เครื่องมือที่ใชปองกันความเสี่ยงภายใตการบัญชีปองกันความเสี่ยงเพื่อใหเกิดความเขาใจถึง
วัตถุประสงคและผลกระทบที่เกิดขึ้น
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง การปองกันความเสีย่ งของเงินลงทุน
สุทธิในหนวยงานตางประเทศ ใหความชัดเจนเกีย่ วกับวิธกี ารทางบัญชีทเี่ กีย่ วกับการปองกันความ
เสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ โดยใหแนวทางในการระบุความเสีย่ งของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่เขาเงื่อนไข ใหแนวทางเกี่ยวกับเครื่องมือปองกันความเสี่ยงใน
การปองกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ วาสามารถถือโดยกิจการใดๆ
ภายในกลุม กิจการมิใชเฉพาะเพียงบริษทั ใหญเทานัน้ และใหแนวทางในการทีจ่ ะระบุมลู คาทีจ่ ะ
จัดประเภทรายการใหมจากสวนของเจาของไปยังกําไรหรือขาดทุนสําหรับทั้งเครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงและรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของ (ตอ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมทมี่ กี ารประกาศ
แลว แตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ)
2.2.2.3 กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบดวย
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังตอไปนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุมนี้สามารถนํามาใชกอนวันที่มีผลบังคับใชเฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ตอ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวย
ตราสารทุน ใหขอกําหนดทางบัญชีสําหรับกรณีที่กิจการออกตราสารทุนใหแกเจาหนี้เพื่อชําระ
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดหรือบางสวน กิจการตองวัดมูลคาตราสารทุนที่ออกใหแกเจาหนี้ดวย
มูลคายุติธรรม กิจการตองตัดรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดหรือบางสวนเมื่อเปนไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของ
หนี้สินทางการเงิน (หรือบางสวนของหนี้สินทางการเงิน) ที่ชําระและมูลคายุติธรรมของ
ตราสารทุนที่ออกตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ผูบริหารของกลุมกิจการอยูระหวางการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานกลุมเครื่องมือ
ทางการเงินฉบับเหลานี้มาใชเปนครั้งแรก
2.3 บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมการงาน
(1)

บริษัทยอย
บริษทั ยอยหมายถึงกิจการทีก่ ลุม กิจการควบคุม กลุม กิจการควบคุมกิจการเมือ่ กลุม กิจการมีการเปดรับหรือ
มีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย่ วของกับผูไ ดรบั การลงทุนและมีความสามารถทําใหเกิดผลกระทบ
ตอผลตอบแทนจากการใชอาํ นาจเหนือผูไ ดรบั การลงทุน กลุม กิจการรวมงบการเงินของบริษทั ยอยไวในงบ
การเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมกิจการมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย กลุมกิจการจะไมนํางบการเงินของ
บริษัทยอยมารวมไวในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุมกิจการสูญเสียอํานาจควบคุม
กลุม กิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจทีไ่ มใชการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยถือปฏิบตั ติ ามวิธี
ซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนใหสําหรับการซื้อบริษัทยอย ประกอบดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ผูซื้อโอนให
และหนีส้ นิ ทีก่ อ ขึน้ เพือ่ จายชําระใหแกเจาของเดิมของผูถ กู ซือ้ และสวนไดเสียในสวนของเจาของทีอ่ อกโดย
กลุมกิจการ สิ่งตอบแทนที่โอนใหรวมถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หรือหนี้สินที่ผูซื้อคาดวาจะตองจาย
ชําระตามขอตกลง ตนทุนทีเ่ กีย่ วของกับการซือ้ จะรับรูเ ปนคาใชจา ยเมือ่ เกิดขึน้ มูลคาเริม่ แรกของสินทรัพย
ที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง กลุมกิจการวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรม หรือ มูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนที่ถือ
โดยสวนที่ไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ ผูซื้อตองวัดมูลคาสวนไดเสียที่ผูซื้อถืออยูในผูถูกซื้อ
กอนหนาการรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
วัดมูลคาใหมนั้นในกําไรหรือขาดทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.3 บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมการงาน (ตอ)
(1)

บริษัทยอย (ตอ)
สิง่ ตอบแทนทีค่ าดวาจะตองจายออกไปโดยกลุม กิจการ รับรูด ว ยมูลคายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อื้ การเปลีย่ นแปลง
ในมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่รับรูภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซึ่งจัดประเภทเปนสวนของเจาของ
ตองไมมีการวัดมูลคาใหม และใหบันทึกการจายชําระในภายหลังไวในสวนของเจาของ
สวนเกินของมูลคาสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให มูลคาสวนไดเสียทีไ่ มมอี าํ นาจควบคุมในผูถ กู ซือ้ และมูลคายุตธิ รรม
ณ วันซือ้ ธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของเจาของของผูถ กู ซือ้ ทีผ่ ซู อื้ ถืออยูก อ นการรวมธุรกิจทีม่ ากกวามูลคา
ยุตธิ รรมสุทธิ ณ วันทีซ่ อื้ ของสินทรัพยสทุ ธิทรี่ ะบุไดทไี่ ดมา ตองรับรูเ ปนคาความนิยม หากมูลคาของมูลคา
สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให มูลคาสวนไดเสียทีไ่ มมอี าํ นาจควบคุมในผูถ กู ซือ้ และมูลคายุตธิ รรม ณ วันซือ้ ธุรกิจของ
สวนไดเสียในสวนของเจาของของผูถ กู ซือ้ ทีผ่ ซู อื้ ถืออยูก อ นการรวมธุรกิจ นอยกวามูลคาราคายุตธิ รรมของ
สินทรัพยสทุ ธิของบริษทั ยอยทีไ่ ดมาเนือ่ งจากการซือ้ ในราคาตํา่ กวามูลคายุตธิ รรม จะรับรูส ว นตางโดยตรง
ไปยังกําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหวางกัน ยอดคงเหลือ และกําไรทีย่ งั ไมไดเกิดขึน้ จริงระหวางกันในกลุม กิจการ
ขาดทุนทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จริงก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนัน้ มีหลักฐานวาสินทรัพยทโี่ อน
ระหวางกันเกิดการดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษทั ยอยไดถกู ปรับปรุงเพือ่ ใหสอดคลองกับนโยบายการ
บัญชีของกลุมกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ยอยจะบันทึกบัญชีดว ยราคาทุนหักคาเผือ่ การดอยคา ตนทุน
จะมีการปรับเพือ่ สะทอนการเปลีย่ นแปลงสิง่ ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลคาของสิง่ ตอบแทน
ที่คาดวาจะตองจาย ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้
รายชื่อของบริษัทยอยของกลุมกิจการไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 11

(2)

รายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กลุม กิจการปฏิบตั ติ อ รายการกับสวนไดเสียทีไ่ มมอี าํ นาจควบคุมเชนเดียวกันกับสวนทีเ่ ปนของเจาของกลุม
กิจการ สําหรับการซื้อสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนที่จายใหและมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยสทุ ธิของหุน ทีซ่ อื้ มาในบริษทั ยอย และกําไรหรือขาดทุนจากการขายในสวนไดเสียทีไ่ มมี
อํานาจควบคุมจะถูกบันทึกในสวนของเจาของ

(3)

การรวมการงาน
เงินลงทุนในการรวมการงานจะถูกจัดประเภทเปนการดําเนินงานรวมกันหรือกิจการรวมคา โดยขึ้นอยูกับ
สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผูเขารวมการงานนั้นมากกวาโครงสรางรูปแบบทางกฎหมายของการ
รวมการงาน กลุมกิจการไดประเมินลักษณะของการรวมการงานที่มีและพิจารณาวาเปนกิจการรวมคา ซึ่ง
กิจการรวมคารับรูเงินลงทุนโดยใชวิธีสวนไดเสีย
ภายใตวธิ สี ว นไดเสีย กลุม กิจการรับรูเ งินลงทุนเมือ่ เริม่ แรกดวยราคาทุน มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนีจ้ ะ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ไดมาดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของผูไดรับการลงทุนตามสัดสวนที่
ผูลงทุนมีสวนไดเสียอยู เงินลงทุนในการรวมคา รวมถึงคาความนิยมที่ระบุได ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
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2.3 บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมการงาน (ตอ)
(3)

การรวมการงาน (ตอ)
ถาสวนไดเสียของเจาของในกิจการรวมคานัน้ ลดลงแตยงั คงมีอทิ ธิพลอยางมีนยั สําคัญ กิจการตองจัดประเภท
รายการทีเ่ คยรับรูใ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เขากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดสวนในสวนไดเสียของเจาของที่
ลดลง กําไรและขาดทุนจากการลดสัดสวนในการรวมคาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมกิจการในกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในกําไร
หรือขาดทุน และสวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงภายหลังการไดมาดังกลาวขางตนจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมกิจการในกิจการรวมคามีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวน
ไดเสียของกลุมกิจการในกิจการรวมคานั้น ซึ่งรวมถึงสวนไดเสียระยะยาวใด ๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแลวถือเปน
สวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุมกิจการในกิจการรวมคานั้น กลุมกิจการจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีก
ตอไป เวนแตกลุมกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของกิจการรวมคาหรือรับวาจะจายหนี้แทนกิจการรวมคา
กลุมกิจการมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ที่แสดงวาเงินลงทุนในกิจการรวมคาเกิด
การดอยคาหรือไม หากมีขอ บงชีเ้ กิดขึน้ กลุม กิจการจะคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา โดยเปรียบเทียบ
มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรูผ ลตางไปทีส่ ว นแบงกําไร(ขาดทุน)ของ
เงินลงทุนในกิจการรวมคาในกําไรหรือขาดทุน
รายการกําไรทีย่ งั ไมไดเกิดขึน้ จริงระหวางกลุม กิจการกับกิจการรวมคาจะตัดบัญชีตามสัดสวนทีก่ ลุม กิจการ
มีสว นไดเสียในกิจการรวมคานัน้ รายการขาดทุนทีย่ งั ไมไดเกิดขึน้ จริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวนแต
รายการนัน้ มีหลักฐานวาสินทรัพยทโี่ อนระหวางกันเกิดการดอยคา การรวมคาจะเปลีย่ นนโยบายการบัญชี
เทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในกิจการรวมคา จะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา
ตนทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของสิ่ง
ตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้

2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการตาง ๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุม กิจการวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการนําเสนอในสกุลเงินบาท
กลุม กิจการแปลงคารายการทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ เี่ กิดรายการ
และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศไดบันทึกไว
ในกําไรหรือขาดทุน
2.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อ
ทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา
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2.6 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตาง
ู ทีเ่ กิดขึน้
ระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนีก้ ารคาเปรียบเทียบกับมูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั จากลูกหนีก้ ารคา หนีส้ ญ
จะรับรูไวในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร
2.7 สินคาคงเหลือและรายการระหวางผลิต
ก)

อุปกรณที่ใชในการถายทําภาพยนตร
อุปกรณที่ใชในการถายทําภาพยนตรแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา
ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธถี วั เฉลีย่ ถวงนํา้ หนัก ตนทุนของการซือ้ ประกอบดวยราคาซือ้ และคาใชจา ย
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อสินคานั้น เชน คาอากรขาเขาและคาขนสง หักดวยสวนลดจากการจายเงิน
ตามเงื่อนไข สวนลดจากการรับประกันสินคา มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะ
ขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจา ยทีจ่ าํ เปนเพือ่ ใหสนิ คานัน้ สําเร็จรูปรวมถึงคาใชจา ยในการขาย บริษทั บันทึก
บัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จําเปน

ข)

รายการโทรทัศนระหวางผลิต และงานตัดตอระหวางผลิต
รายการโทรทัศนระหวางผลิต งานตัดตอระหวางผลิต และที่ผลิตเสร็จพรอมที่จะออกอากาศทางโทรทัศน
หรือออกจําหนาย แสดงดวยราคาทุนของรายการดังกลาว ซึ่งประกอบดวยคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการผลิตรายการหรืองานตัดตอนั้น ซึ่งจะรับรูเปนตนทุนการใหบริการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อ
รายการโทรทัศนไดออกอากาศหรือไดออกจําหนายแลว

2.8 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยที่ถือครองโดยกลุมกิจการเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของ
สินทรัพยหรือทั้งสองอยาง และไมไดมีไวใชงานโดยกิจการในกลุมกิจการจะถูกจัดประเภทเปน อสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพื่อเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนใน
อนาคต
กลุม กิจการจัดประเภททีด่ นิ ทีถ่ อื ไวเปนอสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุนเมือ่ อสังหาริมทรัพยนนั้ เปนไปตามคํานิยาม
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยวิธีราคาทุน รวมถึงตนทุนในการทํารายการ
หลังจากการรับรูเ มือ่ เริม่ แรก อสังหาริมทรัพยเพือ่ การลงทุนจะบันทึกดวยวิธรี าคาทุน หักคาเผือ่ ผลขาดทุนจากการ
ดอยคา
ที่ดินไมมีการหักคาเสื่อมราคา
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2.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชารับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
ทีด่ นิ ไมมกี ารคิดคาเสือ่ มราคา คาเสือ่ มราคาของสินทรัพยอนื่ คํานวณโดยใชวธิ เี สนตรงเพือ่ ลดราคาทุนของสินทรัพย
แตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพย หรืออายุสัญญาเชาในกรณีที่อายุสัญญาเชา
สั้นกวา ดังตอไปนี้
อาคารและอุปกรณ
สวนปรับปรุงที่ดิน และสิทธิการเชาอาคารโรงถาย
อาคารสํานักงาน และสวนปรับปรุง
อาคารโรงถาย และสวนปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค
อุปกรณกองถาย
เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

5, 10, 20 ป
5, 20 ป
5, 20, 60 ป
5, 10, 20 ป
5 ป
5, 10 ป
10 ป

สินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา
อุปกรณกองถาย
วัสดุกองถาย
ยานพาหนะ

5, 10 ป
3 ป
5, 10 ป

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพย
ตามความเหมาะสม
ในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีสงู กวามูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาทีค่ าดวาจะ
ไดรับคืนทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 2.11)
ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา คํานวณโดยเปรียบ
เทียบจากสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ดรบั จากการจําหนายสินทรัพยกบั มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูบ ญ
ั ชีผล
กําไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกําไรหรือขาดทุน
2.10 สินทรัพยไมมีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยทีซ่ อื้ มามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเปนสินทรัพยโดยคํานวณจากตนทุนในการได
มาและการดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค โดยจะตัดจําหนายตลอด
อายุประมาณการใหประโยชน 3 ป และ 5 ป
ตนทุนทีใ่ ชในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหบนั ทึกเปนคาใชจา ยเมือ่ เกิดขึน้ คาใชจา ยทีเ่ กิดจากการพัฒนา
ที่เกี่ยวของโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บริษัทเปนผูดูแลและมีลักษณะเฉพาะ
เจาะจงซึ่งอาจใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มากกวาตนทุนเปนเวลาเกินกวาหนึ่งปจึงจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมี
ตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึงตนทุนพนักงานที่ทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายที่เกี่ยวของ
ในจํานวนเงินที่เหมาะสม
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2.11 การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยทมี่ อี ายุการใหประโยชนไมทราบแนชดั ซึง่ ไมมกี ารตัดจําหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป
สินทรัพยอนื่ ทีม่ กี ารตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมือ่ มีเหตุการณหรือสถานการณบง ชีว้ า ราคาตามบัญชี
อาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูง
กวามูลคาสุทธิทคี่ าดวาจะไดรบั คืน ซึง่ หมายถึงจํานวนทีส่ งู กวาระหวางมูลคายุตธิ รรมหักตนทุนในการขายเทียบกับ
มูลคาจากการใช สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมาได เพือ่ วัตถุประสงคของการประเมิน
การดอยคา สินทรัพยทไี่ มใชสนิ ทรัพยทางการเงินนอกเหนือจากคาความนิยม ซึง่ รับรูร ายการขาดทุนจากการดอยคา
ไปแลวจะถูกประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.12 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมกิจการเปนผูเชา
สัญญาระยะยาวเพือ่ เชาสินทรัพยซงึ่ ผูใ หเชาเปนผูร บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ
สัญญาเชานั้น ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากผลตอบแทนจูงใจที่
ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
สัญญาเชาอุปกรณซงึ่ ผูเ ชาเปนผูร บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทัง้ หมดถือเปนสัญญาเชา
การเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวน
เงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา
จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอ
หนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปน
หนี้สิน สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปน
อัตราคงทีส่ าํ หรับยอดคงเหลือของหนีส้ นิ ทีเ่ หลืออยู อุปกรณทไี่ ดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสือ่ มราคาตลอด
อายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
2.13 เงินกูยืม
เงินกูย มื รับรูเ ริม่ แรกดวยมูลคายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ดรบั หักดวยตนทุนการจัดทํารายการทีเ่ กิดขึน้ เงินกูย มื วัด
มูลคาในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางเงินที่ไดรับ (หักดวย
ตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนตลอด
ชวงเวลาการกูยืม
คาธรรมเนียมที่จายไปเพื่อใหไดเงินกูมาจะรับรูเปนตนทุนการจัดทํารายการเงินกูในกรณีที่มีความเปนไปไดที่จะ
ใชวงเงินกูบางสวนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้คาธรรมเนียมจะรอการรับรูจนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไมมีหลักฐานที่
มีความเปนไปไดที่จะใชวงเงินบางสวนหรือทั้งหมดคาธรรมเนียมจะรับรูเปนคาใชจายจายลวงหนาสําหรับการให
บริการสภาพคลองและจะตัดจําหนายตามระยะเวลาของวงเงินกูที่เกี่ยวของ
เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุมกิจการไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชําระหนี้ออกไปอีก
เปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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2.13 เงินกูยืม (ตอ)
ก)

ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูยืมที่กูมาทั่วไปและที่กูมาโดยเฉพาะที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง
หรือการผลิตสินทรัพยทเี่ ขาเงือ่ นไขตองนํามารวมเปนสวนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพยนนั้ โดยสินทรัพย
ทีเ่ ขาเงือ่ นไขคือสินทรัพยทจี่ าํ เปนตองใชระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยนนั้ ใหอยูใ นสภาพพรอมทีจ่ ะ
ใชไดตามประสงคหรือพรอมที่จะขาย การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองสิ้นสุดลงเมื่อ
การดําเนินการสวนใหญ ที่จําเปนในการเตรียมสินทรัพย ที่เขาเงื่อนไขใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตาม
ประสงคหรือพรอมที่จะขายไดเสร็จสิ้นลง
ตนทุนการกูยืมอื่นๆ ตองถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดขึ้น

2.14 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
กลุมกิจการไดจัดใหมีโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานในหลายรูปแบบ กลุมกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
2.14.1 โครงการสมทบเงิน
สําหรับโครงการสมทบเงินบริษทั จะจายเงินสมทบใหกองทุนในจํานวนเงินทีค่ งที่ บริษทั ไมมภี าระผูกพันทาง
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะตองจายเงินเพิ่มเมื่อไดจายเงินสมทบไปแลว ถึงแมกองทุน
ไมมสี นิ ทรัพยเพียงพอทีจ่ ะจายใหพนักงานทัง้ หมดสําหรับการใหบริการจากพนักงานทัง้ ในอดีตและปจจุบนั
บริษัทจะจายสมทบใหกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑและ
ขอกําหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรูเปนคาใชจายผล
ประโยชนพนักงานเมื่อถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจายลวงหนาจะถูกรับรู เปนสินทรัพยจนกวาจะ
มีการไดรับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกําหนดจาย
2.14.2 ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
สําหรับโครงการผลประโยชนคือโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่ไมใชโครงการสมทบเงิน ซึ่งจะ
กําหนดจํานวนเงินผลประโยชนทพี่ นักงานจะไดรบั เมือ่ เกษียณอายุ โดยสวนใหญจะขึน้ อยูก บั หลายปจจัย
เชน อายุ จํานวนปที่ใหบริการ และ คาตอบแทน
หนีส้ นิ สําหรับโครงการผลประโยชนเมือ่ เกษียณอายุจะรับรูใ นงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบนั ของ
ภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ ภาระผูกพัน
นีค้ าํ นวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระดวยวิธคี ดิ ลดแตละหนวยทีป่ ระมาณการไว ซึง่ มูลคาปจจุบนั
ของโครงการผลประโยชนจะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช อัตราผลตอบแทน
ในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ เปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีจ่ ะจายภาระผูกพัน และวันครบกําหนดใกล
เคียงกับระยะเวลาที่ตองชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณหรือการเปลี่ยนแปลง
ในขอสมมติฐานจะตองรับรูในสวนของเจาของผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
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2.15 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนีส้ นิ จะรับรูก ต็ อ เมือ่ กลุม กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบนั ตามกฎหมายหรือตามขอตกลงทีจ่ ดั ทําไว
อันเปนผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณในอดีตซึง่ การชําระภาระผูกพันนัน้ มีความเปนไปไดคอ นขางแนวา จะสงผลให
บริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินจะ
ไมรับรูสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต
ในกรณีทมี่ ภี าระผูกพันทีค่ ลายคลึงกันหลายรายการ กลุม กิจการกําหนดความนาจะเปนทีก่ จิ การจะสูญเสียทรัพยากร
เพือ่ จายชําระภาระผูกพันเหลานัน้ โดยพิจารณาจากความนาจะเปนโดยรวมของภาระผูกพันทัง้ ประเภท แมวา ความ
เปนไปไดคอ นขางแนทกี่ จิ การจะสูญเสียทรัพยากรเพือ่ ชําระภาระผูกพันบางรายการทีจ่ ดั อยูใ นประเภทเดียวกันจะ
มีระดับตํ่า
กลุม กิจการจะวัดมูลคาของจํานวนประมาณการหนีส้ นิ โดยใชมลู คาปจจุบนั ของรายจายทีค่ าดวาจะตองนํามาจาย
ชําระภาระผูกพัน โดยใชอัตรากอนภาษีซึ่งสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาของเงิน
ตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กําลังพิจารณาอยู การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลคา
ของเงินตามเวลา จะรับรูเปนดอกเบี้ยจาย
2.16 การรับรูรายได
รายไดคาบริการหลักของกลุมกิจการ คือ รายไดจากการผลิตรายการโทรทัศนและใหบริการโฆษณา ใหบริการตัด
ตอเทคนิคทางภาพและเสียง รับจางผลิตภาพยนตรโฆษณา ใหบริการและใหเชาอุปกรณถา ยทําภาพยนตรโฆษณา
และภาพยนตร ขายสินคา และใหเชาและบริการสถานที่ถายทํา
รายไดจากการผลิตรายการโทรทัศนและใหบริการโฆษณา รับรูเมื่อออกอากาศทางโทรทัศน
รายไดจากการใหบริการตัดตอเทคนิคทางภาพและเสียง รับรูเมื่อผูซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปน
สาระสําคัญของความเปนเจาของงานตัดตอ รายไดจากการแกไขงานและสวนเพิ่มเติมรับรูรายไดเมื่องานเสร็จ
รายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณารับรูเมื่อผูซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความ
เปนเจาของภาพยนตรโฆษณา รายไดจากการแกไขงานและงานการอัดเทปรับรูรายไดเมื่องานเสร็จ
รายไดจากการใหบริการและใหเชาอุปกรณรบั รูร ายไดเมือ่ ไดใหบริการแลว รายไดจากการใหบริการคาเชาอุปกรณ
และบริการเหมาจาย รับรูรายไดตามสวนของระยะเวลาการใหบริการ
รายไดจากการขายสินคาประกอบดวยมูลคายุตธิ รรมทีไ่ ดรบั จาการขายสินคาทีใ่ หเปนจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย
เงินคืนและสวนลดรับรูเมื่อผูซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคา
รายไดจากการใหเชาและบริการสถานที่ถายทํา รับรูเมื่อไดใหบริการแลว
รายไดอื่น
รายไดดอกเบีย้ รับรูต ามเกณฑสดั สวนของเวลาโดยพิจารณาอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุ
และพิจารณาจํานวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของกลุมกิจการ
รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น
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2.17 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงิน
ไดจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือ
รายการทีร่ บั รูโ ดยตรงไปยังสวนของเจาของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินไดตอ งรับรูใ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือโดยตรง
ไปยังสวนของเจาของตามลําดับ
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีม่ ผี ลบังคับใชอยู หรือ ทีค่ าดไดคอ นขาง
แนวา จะมีผลบังคับใชภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงานในประเทศทีบ่ ริษทั ยอย และกิจการรวมคาของกลุม กิจการ
ไดดาํ เนินงานและเกิดรายไดทางภาษี ผูบ ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเปนงวด ๆ ใน
กรณีที่มีสถานการณที่การนํากฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยูกับการตีความ และจะตั้งประมาณการคาใชจายภาษีที่
เหมาะสมจากจํานวนที่คาดวาจะตองจายชําระภาษีแกหนวยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรบั รูต ามวิธหี นีส้ นิ เมือ่ เกิดผลตางชัว่ คราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนีส้ นิ และ
ราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน
อยางไรก็ตามกลุมกิจการจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพยหรือ
รายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไร
หรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)
ทีม่ ผี ลบังคับใชอยู หรือทีค่ าดไดคอ นขางแนวา จะมีผลบังคับใชภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดวาอัตรา
ภาษีดงั กลาวจะนําไปใชเมือ่ สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทเี่ กีย่ วของไดใชประโยชน หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอตัด
บัญชีไดมีการจายชําระ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูห ากมีความเปนไปไดคอ นขางแนวา กลุม กิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่
จะนําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน กลุมกิจการไดตั้งภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลตาง
ชัว่ คราวของเงินลงทุนในบริษทั ยอย และสวนไดเสียในการรวมคาทีต่ อ งเสียภาษีเวนแตกลุม กิจการสามารถควบคุม
จังหวะเวลาของการกลับรายการผลตางชัว่ คราวและการกลับรายการผลตางชัว่ คราวมีความเปนไปไดคอ นขางแน
วาจะไมเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ เมือ่ กิจการมีสทิ ธิ
ตามกฎหมาย ที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และ
ทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมินโดย
หนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันซึ่งตั้งใจ
จะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
2.18 การจายเงินปนผล
เงินปนผลจาย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชี ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ของบริษทั ไดอนุมตั กิ ารจายเงินปนผล
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2.19 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
สวนงานดําเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน
การดําเนินงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือ คณะกรรมการผูบริหารที่ทําการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุมกิจการยอมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งไดแก ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ ความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานสภาพคลอง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุม
กิจการจึงมุง เนนความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธกี ารลดผลกระทบทีท่ าํ ใหเสียหายตอผลการดําเนิน
งานทางการเงินของกลุมกิจการใหเหลือนอยที่สดุ เทาที่เปนไปได
3.1.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุมกิจการไมมีการกระจุกตัวอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ กลุมกิจการมีนโยบายที่
เหมาะสมเพือ่ ทําใหเชือ่ มัน่ ไดวา ไดขายสินคาและใหบริการแกลกู คาทีม่ ปี ระวัตสิ นิ เชือ่ อยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม
คูสัญญาในเครื่องมือทางการเงินและรายการเงินสดไดเลือกที่จะทํารายการกับสถาบันการเงินที่มีระดับ
ความนาเชื่อถือสูง
3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุมกิจการ รายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ
กลุม กิจการสวนใหญไมขนึ้ กับการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด อัตราดอกเบีย้ เงินกูย มื ของกลุม
กิจการสวนใหญเปนอัตราลอยตัวและอัตราคงที่ กลุม กิจการไมไดใชอนุพนั ธดา นอัตราดอกเบีย้ เพือ่ ปองกัน
ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกลาว
3.1.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
จํานวนเงินสดทีม่ อี ยางเพียงพอแสดงถึงการจัดการความเสีย่ งของสภาพคลองอยางรอบคอบ ความสามารถ
ในการหาแหลงเงินลงทุนแสดงใหเห็นไดจากการทีม่ วี งเงินอํานวยความสะดวกในการกูย มื ทีไ่ ดมกี ารตกลงไว
แลวอยางเพียงพอ สวนงานบริหารเงินของกลุม กิจการไดตงั้ เปาหมายวาจะใชความยืดหยุน ในการระดมเงิน
ลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชือ่ ทีต่ กลงไวใหเพียงพอทีจ่ ะหามาไดเนือ่ งจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่
เปนฐานของกลุมกิจการมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได
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3.2 การประมาณการมูลคายุติธรรม
การวิเคราะหสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคา ความแตกตาง
ของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้
•

ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน
(ขอมูลระดับที่ 1)

•

ขอมูลอืน่ นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยูใ นขอมูลระดับที่ 1 ทัง้ ทีส่ ามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก
ขอมูลราคา) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูล
ระดับที่ 2)

•

ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดมาจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถ
สังเกตได) (ขอมูลระดับที่ 3)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 13 และ 20 สําหรับการเปดเผยเรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและเงินกู
ยืมที่ตองเปดเผยที่มูลคายุติธรรม

4 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ
กลุมกิจการมีการประมาณการทางบัญชี ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับเหตุการณในอนาคต ผลของ
ประมาณการทางบัญชีอาจไมตรงกับผลทีเ่ กิดขึน้ จริง ประมาณทางการบัญชีทสี่ าํ คัญและขอสมมติฐานทีม่ คี วามเสีย่ งอยาง
เปนสาระสําคัญทีอ่ าจเปนเหตุใหเกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนีส้ นิ ในรอบระยะเวลาบัญชีหนา มีดงั นี้
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และขอสมมติฐาน
4.1.1 ประมาณการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนในกิจการรวมคา
กลุม กิจการทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนในบริษทั ยอยและเงินลงทุนในกิจการรวมคาเมือ่ มีขอ บงชี้ โดย
พิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทยอยและกิจการรวมคาซึ่ง
อาศัยการประมาณการของผูบริหาร
4.1.2 การดอยคาของลูกหนี้การคา
กลุมกิจการไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาลงของลูกหนี้การคาโดยประมาณ
การขาดทุนทีอ่ าจเกิดจากการทีล่ กู คาไมสามารถชําระหนีไ้ ด กลุม กิจการประเมินคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจาก
การคาดการณกระแสเงินสดรับในอนาคตซึง่ อยูบ นพืน้ ฐานของประสบการณในอดีตในการรับชําระหนีแ้ ละ
กรณีของการผิดชําระหนี้ที่เกิดขึ้น และการพิจารณาแนวโนมของตลาด
4.1.3 อาคารและอุปกรณ สินทรัพยที่มีไวใหเชาและสินทรัพยไมมีตัวตน
ฝายบริหารเปนผูป ระมาณการอายุการใชงานและมูลคาคงเหลือ สําหรับอาคารและอุปกรณ สินทรัพยทมี่ ไี ว
ใหเชาและสินทรัพยไมมตี วั ตนของกลุม กิจการ โดยฝายบริหารจะทบทวนคาเสือ่ มราคาเมือ่ อายุการใชงานมี
ความแตกตางไปจากประมาณการในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยทลี่ า สมัยหรือเลิกใชงานหรือ
จําหนายออกไป
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4 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ (ตอ)
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และขอสมมติฐาน (ตอ)
4.1.4 ภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่ใชในการคํานวณตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยมีขอสมมติฐานหลายตัว รวมถึงขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การ
เปลี่ยนแปลงของขอสมมติฐานเหลานี้จะสงผลกระทบตอมูลคาของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณ
อายุ
กลุมกิจการไดพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแตละป ซึ่งไดแกอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใชในการกําหนด
มูลคาปจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะตองจายภาระผูกพันผลประโยชนเมือ่ เกษียณอายุ
ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุมกิจการพิจารณาใชอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตร
รัฐบาล ซึง่ เปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีต่ อ งจายชําระผลประโยชนเมือ่ เกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนด
ใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองจายชําระภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่เกี่ยวของ
ขอสมมติฐานหลักอื่น ๆ สําหรับภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ ไดเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมอยูใน
หมายเหตุขอที่ 21
4.2 การใชดุลยพินิจที่สําคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
4.2.1 การรวมการงาน
กลุมกิจการถือสิทธิในการออกเสียงรอยละ 10.20 ของการรวมการงานของกลุมกิจการ กลุมกิจการมี
การควบคุมรวมในการงานนี้ เนื่องจากภายใตสัญญาที่ตกลงรวมกันไดกําหนดวาการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับ
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วของจะตองไดรบั ความเห็นชอบอยางเปนเอกฉันท จากผูท รี่ ว มกันควบคุมการงานแลวเทานัน้
การรวมการงานของกลุมกิจการไดจัดตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัทจํากัดและใหสิทธิในสินทรัพยสุทธิของบริษัท
จํากัดนี้ แกกลุมกิจการและผูรวมการงานอื่น ภายใตขอตกลงรวมกัน ดังนั้นการงานนี้จึงจัดประเภทเปน
“การรวมคา”

5 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของกลุมกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ของกลุมกิจการเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสราง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนของเงินทุน
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมกิจการอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลที่จะจายใหกับผูถือหุน การคืน
ทุนใหแกผูถือหุน การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดอื่น
ดอกเบี้ยจาย
ตนทุน/คาใชจายที่ไมสามารถปนสวนได
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา
ภาษีเงินได
ขาดทุนสวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
ขาดทุนสวนที่เปนสวนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนสุทธิสําหรับป

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายได
รายไดตามสวนงานธุรกิจรวม
รายไดระหวางสวนงานธุรกิจ
รายไดสุทธิจากบุคคลภายนอก

งบการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้

6 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน

1,039,458

44,131,746
44,131,746

บาท

27,310,475

369,412,840
(2,890,763)
366,522,077

บาท

(12,710,786)

71,040,340
(19,350,978)
51,689,362

บาท

ธุรกิจผลิต
ธุรกิจบริการและ ธุรกิจบริการและ
รายการโทรทัศน ใหเชาอุปกรณ ใหเชาสถานที่ถายทํา

2,577,553

5,147,091
(45,362)
5,101,729

บาท

ธุรกิจ
ขายสินคา

(1,479,365)

20,557,060
20,557,060

บาท

ธุรกิจ
ใหบริการตัดตอ
รวม

16,737,335
22,562,387
(7,419,638)
(63,538,947)
(2,987,434)
(4,096,429)
(38,742,726)
(37,216)
(38,779,942)

510,289,077
(22,287,103)
488,001,974

บาท

120
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2561

34,739
21,443,413

6,645,448
287,856

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
รายจายฝายทุน

33,599,805
33,951,234

บาท

บาท

62,447,579
37,891,066

817,828
11,810,000
47,485,119

28,663,634
12,541,304

1,352,797
89,330,000
16,624,259

13,671,579 1,197,698,430
281,626,140
123,055,560 25,554,027

บาท

ธุรกิจผลิต
ธุรกิจบริการและ ธุรกิจบริการและ
รายการโทรทัศน ใหเชาอุปกรณ ใหเชาสถานที่ถายทํา

หนี้สินตามสวนงาน
เจาหนี้ซื้อสินทรัพยและอุปกรณ
เงินกูยืมจากธนาคาร
หนี้สินอื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สินทรัพยตามสวนงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา - สุทธิ
สินทรัพยอื่นๆ
สินทรัพยที่ไมสามารถปนสวนได

งบการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้ (ตอ)

6 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ)

-

-

11,390,382

บาท

ธุรกิจ
ขายสินคา

รวม

บาท

5,433,412
1,174,286

2,001,261

103,190,073
51,894,512

2,205,364
101,140,000
87,554,052
190,899,416

6,483,467 1,251,453,281
- 281,626,140
9,786,016 203,737,219
589,497
1,737,406,137

บาท

ธุรกิจ
ใหบริการตัดตอ
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ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดอื่น
ดอกเบี้ยจาย
ตนทุน/คาใชจายที่ไมสามารถปนสวนได
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา
ภาษีเงินได
ขาดทุนสวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
กําไรสวนที่เปนสวนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนสุทธิสําหรับป

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายได
รายไดตามสวนงานธุรกิจรวม
รายไดระหวางสวนงานธุรกิจ
รายไดสุทธิจากบุคคลภายนอก

งบการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้ (ตอ)

6 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ)

784,179

58,446,534
58,446,534

บาท

22,610,278

354,476,950
(3,476,615)
351,000,335

บาท

(27,678,053)

21,803,383
(9,634,019)
12,169,364

บาท

ธุรกิจผลิต
ธุรกิจบริการและ ธุรกิจบริการและ
รายการโทรทัศน ใหเชาอุปกรณ ใหเชาสถานที่ถายทํา

1,918,115

4,389,322
(28,843)
4,360,479

บาท

ธุรกิจ
ขายสินคา

1,171,826

22,453,808
(20,000)
22,433,808

บาท

ธุรกิจ
ใหบริการตัดตอ
รวม

(1,193,655)
7,836,720
(12,876,589)
(68,903,761)
(327,374)
(1,669,685)
(77,134,344)
53,303
(77,081,041)

461,569,997
(13,159,477)
448,410,520

บาท
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8,465,650
231,868

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
รายจายฝายทุน

บาท

66,045,260
60,229,174

107,423
29,930,000
58,113,510

17,387,977
330,249,385

1,905,155
100,000,000
8,219,618

16,127,641 1,215,115,177
307,419,665
121,703,054 33,539,509

บาท

-

-

9,664,627

บาท

ธุรกิจ
ขายสินคา

รวม

บาท

5,234,762
852,934

208,033
2,489,053

97,133,649
391,563,361

2,223,928
129,930,000
92,090,008
275,422
224,519,358

9,857,042 1,282,139,186
- 307,419,665
8,244,366 216,220,449
4,026,721
1,809,806,021

บาท

ธุรกิจ
ใหบริการตัดตอ

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

หนี้สินของกลุมกิจการสวนใหญเปนเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจากการดําเนินงานของทุกสวนงานและใชในการบริหารสภาพคลองโดยรวม

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนคาใชจายสวนกลาง สินทรัพยของสวนงานประกอบดวย อาคารและอุปกรณ สินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา เงินลงทุนชั่วคราว และเงินสดสําหรับ
การดําเนินงาน

3,317
23,267,827

41,039,326
43,068,893

บาท

ธุรกิจผลิต
ธุรกิจบริการและ ธุรกิจบริการและ
รายการโทรทัศน ใหเชาอุปกรณ ใหเชาสถานที่ถายทํา

หนี้สินตามสวนงาน
เจาหนี้ซื้อสินทรัพยและอุปกรณ
เงินกูยืมจากธนาคาร
หนี้สินอื่นๆ
หนี้สินไมสามารถปนสวนได

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สินทรัพยตามสวนงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา - สุทธิ
สินทรัพยอื่นๆ
สินทรัพยที่ไมสามารถปนสวนได

งบการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้ (ตอ)

6 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ)
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7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

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

490,000
22,262,388
22,752,388

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

190,000
12,099,745
12,289,745

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.37
ถึงรอยละ 0.62 ตอป (พ.ศ. 2560 : ระหวางรอยละ 0.50 ถึงรอยละ 0.75 ตอป)

8 เงินลงทุนระยะสั้น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํามากกวา 6 เดือน
แตไมเกิน 12 เดือน

-

47,252
47,252

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.50 ตอป

9 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การคา
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 31.3)
รายไดคางรับ
หัก รายไดรับลวงหนา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ - สุทธิ
คาใชจายจายลวงหนา
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 31.3)
ลูกหนี้อื่น
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 31.3)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

164,803,570
58,326
417,442
(8,607,826)
(33,025,872)
123,645,640
4,340,367
-

135,002,963
123,029
596,281
(1,418,148)
(26,956,090)
107,348,035
4,942,553
-

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

17,982,691
(1,120,000)
(2,787,385)
14,075,306
1,308,168
-

3,452,942
131,438,949

4,337,927
116,628,515

329,979
64,200
13,441,232

867,880
16,251,354

ในระหวางป พ.ศ. 2561 กลุมกิจการไดตัดจําหนายลูกหนี้การคา ซึ่งไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวจํานวน
358,791 บาท ในงบการเงินรวม
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9 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ (ตอ)
ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คาง
ชําระไดดังนี้
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระไมเกิน 3 เดือน
เกินกวา 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
เกินกวา 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน
เกินกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและรายไดคางรับ - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

69,753,187
42,889,080
6,205,376
12,062,960
25,760,909
156,671,512
(33,025,872)
123,645,640

77,829,414
24,191,291
4,216,219
5,117,635
22,949,566
134,304,125
(26,956,090)
107,348,035

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

9,649,518
4,846,832
2,366,341
16,862,691
(2,787,385)
14,075,306

10 สินคาคงเหลือ
งบการเงินรวม

อุปกรณที่ใชในการถายทําภาพยนตร
รายการโทรทัศนระหวางผลิต
งานตัดตอระหวางผลิต

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

1,190,444
1,190,444

1,165,901
1,165,901

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

9,664,627
1,112,378
51,698
10,828,703
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทยอย
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย – สุทธิ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

1,000,200,000 1,245,750,000
(25,374,958) (271,447,438)
974,825,042 974,302,562

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาสุทธิตามบัญชีตนป
ลงทุนเพิ่ม
การลดทุนของบริษัทยอย
การเลิกกิจการของบริษัทยอย
การกลับรายการคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (หมายเหตุ 27)
ราคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

974,302,562
1,000,000
(3,000,000)
(243,550,000)
246,072,480
974,825,042

982,726,736
5,000,000
(8,450,000)
(4,974,174)
974,302,562

ประเภทธุรกิจ

175,500
780,000
5,000
40,000
1,000

ถือหุนโดยตรง
ถือหุนโดยตรง
ถือหุนโดยตรง
ถือหุนโดยตรง
ถือหุนโดยตรง
ถือหุนโดยตรง
ถือหุนโดยตรง

133,550
780,000
7,000
40,000
-

111,000
175,500
99.99
99.99
96.75
99.97

99.99
99.99
99.99
99.99
96.75
-

99.99
99.99

สัดสวน
ลักษณะ
ทุนที่ชําระแลว
ของการถือหุน
ความสัมพันธ
พันบาท
รอยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บริษัทยอยเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเปนการลงทุนในหุนสามัญ

ผลิตและรับจัดงาน
ใหบริการและใหเชาอุปกรณถายทํา
ภาพยนตรโฆษณาและภาพยนตร
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จํากัด
ผลิตและรับจางผลิตภาพยนตรโฆษณา
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พารค (ประเทศไทย) จํากัด ใหเชาและบริการสถานที่ถายทํา
บริษัท คนทําหนังสือ จํากัด
ผลิตและจําหนายหนังสือ
บริษัท ไทมแลปส จํากัด
ใหบริการตัดตอเทคนิคทางภาพและเสียง
บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอรวิส จํากัด
ใหบริการประสานงานและรวมทุน
ในการถายทําและผลิตภาพยนต

บริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
บริษัท เกียรเฮด จํากัด

บริษัทยอย

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย มีดังนี้

11 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

บาท

- 111,000,000 (110,522,480)
477,520
- 175,500,000 175,500,000
- 175,500,000

บาท

สุทธิ

1,000,200,000 (25,374,958) 974,825,042 1,245,750,000 (271,447,438) 974,302,562

- 133,550,000 (133,550,000)
780,000,000
- 780,000,000 780,000,000
- 780,000,000
5,000,000 (5,000,000)
- 7,000,000 (7,000,000)
38,700,000 (20,374,958) 18,325,042 38,700,000 (20,374,958) 18,325,042
1,000,000
- 1,000,000
-

175,500,000

บาท

บาท

บาท

บาท

วิธี
ราคาทุน

วิธี
ราคาทุน

คาเผื่อ
การดอยคา
ของ
เงินลงทุน

คาเผื่อ
การดอยคา
ของ
เงินลงทุน
สุทธิ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ (ตอ)
บริษัทยอยดังกลาวขางตนไดรวมอยูในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมกิจการ สัดสวนของสิทธิในการออกเสียงใน
บริษัทยอยที่ถือโดยบริษัทใหญไมแตกตางจากสัดสวนที่ถือหุนสามัญ
ยอดรวมของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 27,891 บาท เปนของผูถือหุน
รายบุคคล ภายใตบริษัท ไทมแลปส จํากัด ซึ่งไมมีสาระสําคัญ
พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัทรับคืนทุนจากบริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เนื่องจากการลดทุน
จดทะเบียนจํานวน 10,000 หุน ซึ่งมีมูลคาตราไว 100 บาท โดยไดรับชําระคืนทุนรวม 1 ลานบาท
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัทรับคืนทุนจากบริษัท คนทําหนังสือ จํากัด เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียน
จํานวน 20,000 หุน ซึง่ มีมลู คาตราไว 100 บาท โดยไดรบั ชําระคืนทุนรวม 2 ลานบาท และกลับรายการคาเผือ่ การดอยคา
ของเงินลงทุนที่เกี่ยวของ จํานวน 2 ลานบาท
บริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 และไดชําระบัญชีเสร็จสิ้น ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัทไดรับคืนทุนและกําไรสะสมจากบริษัท
แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด จํานวน 147,444 บาท และกลับรายการคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนที่เกี่ยวของ
จํานวน 110.52 ลานบาท
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
ไดชาํ ระบัญชีเสร็จสิน้ ในวันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 บริษทั ไดรบั คืนทุนและกําไรสะสมจากบริษทั แม็ทชิง่ สตูดโิ อ พลัส
จํากัด จํานวน 271,404 บาท และกลับรายการคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนที่เกี่ยวของ จํานวน 133.55 ลานบาท
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติจัดตั้ง “บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอรวิส จํากัด”
เปนบริษัทยอยแหงใหม โดยบริษัทลงทุนในหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 99.97
พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทรับคืนทุนจากบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จํากัด เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียน
จํานวน 44,500 หุน ซึ่งมีมูลคาตราไว 100 บาท โดยไดรับชําระคืนทุนรวม 4.45 ลานบาท
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผูถือหุนของบริษัท คนทําหนังสือ จํากัด มีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากหุนสามัญจํานวน 20,000 หุน ซึ่งมีมูลคาตราไวหุนละ 100 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 70,000 หุน ซึ่งมีมลู คาตราไว
หุนละ 100 บาท โดยบริษัทเปนผูลงทุนในหุนที่ออกใหมทั้งหมดรวมเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทรับคืนทุนจากบริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เนื่องจากการลดทุน
จดทะเบียนจํานวน 40,000 หุน ซึ่งมีมูลคาตราไว 100 บาท โดยไดรับชําระคืนทุนรวม 4 ลานบาท
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12 เงินลงทุนในกิจการรวมคา
บริษัทลงทุนในบริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด จํานวน 125,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.20 ของทุน
จดทะเบียนและชําระแลว โดยเปนการรวมคากับบุคคลอื่นอีก 3 ฝาย
รายละเอียดของบริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด มีดังนี้
สัดสวนของการถือหุน
(รอยละ)
กิจการรวมคา

บริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ประเภทของธุรกิจ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

ผลิตภาพยนตร โฆษณารายการโทรทัศน
ผูถือหุนทางตรง
รวมถึงใหบริการงานดานบันเทิงทุกรูปแบบ

10.20

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

14.29

กิจการรวมคาเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเปนการลงทุนในหุนสามัญ
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกิจการรวมคามีดังนี้
งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชีตนป
เงินลงทุนระหวางป
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน (หมายเหตุ 27)
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ราคาตามบัญชีสิ้นป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

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

5,199,563
(327,374)
4,872,189

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

5,199,563
5,199,563

เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บุคคลอืน่ ในกิจการรวมคา มีการลงทุนเพิม่ เติมในบริษทั ทรานสฟอรเมชัน่ ฟลม จํากัด
เปนจํานวนเงิน 70 ลานบาท ทําใหสวนไดเสียของกลุมกิจการลดลงจากรอยละ 14.29 เปนรอยละ 10.20 โดยสัดสวน
ของสิทธิในการออกเสียงในกิจการรวมคาไมแตกตางจากเดิม
ในระหวางป พ.ศ. 2561 บริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในกิจการรวมคา บริษัท ทรานสฟอรเมชั่น
ฟลม จํากัด จํานวน 3.31 ลานบาท เนื่องจากกิจการรวมคามีผลประกอบการขาดทุนอยางตอเนื่องและมีราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคํานวณจากมูลคาจากการใชดวยวิธีประมาณ
การกระแสเงินสดคิดลดดวยอัตราคิดลด รอยละ 9.10
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทซื้อหุนของบริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด จาก บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ
พลัส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยจํานวน 250,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ในราคา 5.20 ลานบาท พรอมใชวิธีราคาทุน
ในการบันทึกเงินลงทุนในกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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12 เงินลงทุนในกิจการรวมคา (ตอ)
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับกิจการรวมคา
ขอมูลทางการเงินของบริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด ซึ่งปฏิบัติตามวิธีสวนไดเสีย แสดงดังตอไปนี้
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

75,372,750
14,868,427
90,241,177

55,594,474
4,986,978
60,581,452

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

11,199,473
633,823
11,833,296
78,407,881

26,121,223
354,906
26,476,129
34,105,323

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

รายได
ตนทุน
รายไดอื่น
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายดอกเบี้ย
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
คาใชจายภาษีเงินได
ขาดทุนหลังภาษีจากการดําเนินงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

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)

86,719,156
(43,380,234)
2,130
28,857
(44,840,582)
(638,065)
(182,878)
(2,291,616)
(2,291,616)
(2,291,616)

ขอมูลขางตนเปนจํานวนทีร่ วมอยูใ นงบการเงินของกิจการรวมคา (ซึง่ ไมใชเพียงแคสว นแบงของกลุม กิจการในการรวมคา
ดังกลาว) และไดปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกตางของนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการและกิจการรวมคา
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12 เงินลงทุนในกิจการรวมคา (ตอ)
การกระทบยอดรายการขอมูลทางการเงินโดยสรุป
การกระทบยอดรายการระหวางขอมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของการในกิจการรวมคา
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มทุน
ขาดทุนสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพยสุทธิ ณ วันสิ้นป
สวนไดเสียในกิจการรวมคา
มูลคาตามบัญชี

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

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

36,396,939
(2,291,616)
34,105,323
4,872,189
4,872,189

13 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคา
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคา
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

12,209,564
(1,960,000)
10,249,564

12,209,564
(1,960,000)
10,249,564

10,249,564
(10,249,564)
-

10,249,564
10,249,564

1,960,000
(1,960,000)
-

12,209,564
(1,960,000)
10,249,564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีที่ดินที่ยังไมไดใชงานและมีราคาทุน 1.96 ลานบาท (พ.ศ. 2560 :
จํานวน 12.21 ลานบาท) ซึง่ ประกอบดวยทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสรางทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรมี ลู คา 1.96 ลานบาท (พ.ศ. 2560 :
ประกอบดวยทีด่ นิ ทีต่ งั้ อยูจ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธมลู คา 10.25 ลานบาท และทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสรางทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี
มูลคา 1.96 ลานบาท)
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13 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ (ตอ)
เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 บริษทั ยอยแหงหนึง่ จําหนายทีด่ นิ ทีต่ งั้ อยูจ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธมลู คา 10.25 ลานบาท
ในราคา 28.05 ลานบาท บริษัทยอยมีกําไรจากการจําหนาย 17.80 ลานบาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุมกิจการไมมีรายได คาใชจายที่เกี่ยวของกับ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
การจัดลําดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรม
ขอมูลการวัดมูลคายุติธรรมที่สอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 สามารถแสดงไดดังนี้
•
•
•

ราคาเสนอซื้อ ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1)
ขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดอยางที่มีสาระสําคัญ (ขอมูลระดับที่ 2)
ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดอยางมีสาระสําคัญ (ขอมูลระดับที่ 3)
งบการเงินรวม

มูลคายุติธรรม
ที่ดิน - จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ขอมูลระดับที่ 2)
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง - จังหวัดกาญจนบุรี (ขอมูลระดับที่ 2)
รวมมูลคายุติธรรม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

-

25,500,000
25,500,000

เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2
มูลคายุติธรรมระดับที่ 2 ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมกิจการประเมินโดยผูประเมินอิสระ โดยผูประเมิน
อิสระเปนผูที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและมีประสบการณในทําเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนที่มีการประเมินนั้น มูลคายุติธรรมของที่ดินที่ตั้งอยูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประเมินราคาโดยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (market approach) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรี ประเมินราคาโดย
วิธีคิดจากตนทุน (cost approach) โดยการประเมินทั้งสองวิธีนั้นราคาขายของอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะเทียบ
เคียงกันไดในบริเวณใกลเคียงกัน ไดถูกปรับปรุงสําหรับความแตกตางในคุณลักษณะที่สําคัญ เชน ความกวางของที่ดิน
และพื้นที่ริมชายหาด ขอมูลที่มีสาระสําคัญที่ใชในการประเมินมูลคา คือ ราคาตอตารางวา

490,985,937
664,878
491,650,815

491,650,815
491,650,815

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
โอนไปเปนสินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุ 16)
รับโอนจากสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา (หมายเหตุ 15)
โอนเขา (ออก)
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 26)
กลับรายการคาเผื่อการดอยคา
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

บาท

20,776,600
(2,639,605)
18,136,995

636,745
2,901,354
15,420,465
(28)
(821,569)
28
18,136,995

4,417,791
(3,781,018)
(28)
636,745

บาท

ที่ดิน

490,985,937
490,985,937

สวนปรับปรุง
ที่ดินและ
สิทธิการเชา
อาคารโรงถาย

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
คาเผื่อการดอยคา
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

217,821,864
(45,047,928)
172,773,936

38,371,526
2,865,776
137,688,050
(512,284)
(6,172,606)
533,474
172,773,936

78,949,378
(40,044,378)
(533,474)
38,371,526

บาท

อาคาร
สํานักงานและ
สวนปรับปรุง

1,570,771
(1,478,235)
(2)
92,534

บาท

ระบบ
สาธารณูปโภค

329,277,224 248,042,855
(17,913,403) (9,892,072)
311,363,821 238,150,783

7,853,403
92,534
695,000
1,572,832
307,725,801 245,129,640
(3)
(4,910,383) (8,644,222)
2
311,363,821 238,150,783

20,856,423
(13,003,020)
7,853,403

บาท

อาคาร
โรงถายและ
สวนปรับปรุง

28,844,532
(22,244,000)
6,600,532

9,332,410
436,125
115,140
(176,436)
(3,106,707)
6,600,532

29,659,601
(20,327,191)
9,332,410

บาท

อุปกรณ
กองถาย

งบการเงินรวม

98,116,954
(59,313,999)
38,802,955

14,531,612
10,806,836
11,529
21,845,634
(710,011)
(7,682,645)
38,802,955

70,070,167
(55,538,555)
14,531,612

บาท

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน

14,725,347
(11,907,364)
2,817,983

4,746,740
403,360
(2,332,117)
2,817,983

14,321,987
(9,575,247)
4,746,740

บาท

ยานพาหนะ

บาท

รวม

1,841,366 1,451,097,557
- (168,958,371)
1,841,366 1,282,139,186

453,512,783 1,020,063,690
277,009,091 297,355,252
(755,778)
(755,778)
11,529
(727,924,730)
(1,398,762)
- (33,670,249)
533,504
1,841,366 1,282,139,186

453,512,783 1,164,344,838
- (143,747,644)
(533,504)
453,512,783 1,020,063,690

บาท

สินทรัพย
ระหวางกอสราง
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20,942,683
(4,531,680)
16,411,003

220,429,439
(53,538,570)
166,890,869

172,773,936
1,202,693
1,404,882
(8,490,642)
166,890,869

บาท

อาคาร
สํานักงานและ
สวนปรับปรุง

บาท

ระบบ
สาธารณูปโภค

329,277,224 249,730,713
(24,106,851) (22,303,372)
305,170,373 227,427,341

311,363,821 238,150,783
1,687,858
(6,193,448) (12,411,300)
305,170,373 227,427,341

บาท

อาคาร
โรงถายและ
สวนปรับปรุง

17,087,715
(12,753,646)
4,334,069

6,600,532
880,821
(178)
(3,147,106)
4,334,069

บาท

อุปกรณ
กองถาย

งบการเงินรวม

90,457,076
(58,195,180)
32,261,896

38,802,955
2,558,426
1,988,115
(155,811)
(10,931,789)
32,261,896

บาท

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน

6,076,870
(5,130,805)
946,065

2,817,983
(1,073,690)
(798,228)
946,065

บาท

ยานพาหนะ

รวม

บาท

6,360,850 1,432,013,385
- (180,560,104)
6,360,850 1,251,453,281

1,841,366 1,282,139,186
7,912,481
14,408,362
(3,392,997)
(1,229,679)
- (43,864,588)
6,360,850 1,251,453,281

บาท

สินทรัพย
ระหวางกอสราง

ที่ดินของบริษัทยอยที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 278.24 ลานบาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 278.24 ลานบาท) ไดถูกนําไปใชเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อสําหรับเงินกูยืมธนาคารที่กูยืม
โดยบริษัทยอย

คาเสื่อมราคาจํานวน 30,134,846 บาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 20,888,959 บาท) และจํานวน 13,729,742 บาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 12,781,290 บาท) ถูกบันทึกอยูในตนทุนการ
ใหบริการและคาใชจายในการบริหาร ตามลําดับ ในงบการเงินรวม

491,650,815
491,650,815

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

บาท
18,136,995
166,083
(1,892,075)
16,411,003

บาท

ที่ดิน

491,650,815
491,650,815

สวนปรับปรุง
ที่ดินและ
สิทธิการเชา
อาคารโรงถาย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
โอนเขา (ออก)
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)
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636,744
(46,561)
590,183

931,229
(341,046)
590,183

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
การจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

บาท

อาคาร
โรงถายและ
สวนปรับปรุง

บาท

อุปกรณ
กองถาย

บาท

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณสํานักงาน
เครื่องตกแตง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

7,853,403
(1,042,822)
6,810,581

1,733,684
23,354
(724,110)
1,032,928

3,427,920
190,231
(387)
(1,354,546)
2,263,218

4,137,791
(2,204,759)
1,933,032

12,899,510
(8,761,719)
4,137,791

บาท

ยานพาหนะ

49,203,520
213,585
(387)
(8,377,154)
41,039,564

146,842,348
(97,638,828)
49,203,520

บาท

รวม

60,087,145 20,856,423 16,298,215 35,979,098 12,899,510 147,051,620
(31,677,523) (14,045,842) (15,265,287) (33,715,880) (10,966,478) (106,012,056)
28,409,622 6,810,581
1,032,928
2,263,218 1,933,032 41,039,564

31,413,978
(3,004,356)
28,409,622

60,087,145 20,856,423 16,274,861 35,793,180
(28,673,167) (13,003,020) (14,541,177) (32,365,260)
31,413,978 7,853,403
1,733,684
3,427,920

บาท

บาท
931,229
(294,485)
636,744

อาคาร
สํานักงานและ
สวนปรับปรุง

สวนปรับปรุง
ที่ดินและ
สิทธิการเชา
อาคารโรงถาย

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)
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60,087,145 20,856,423
(34,681,880) (15,088,663)
25,405,265 5,767,760

6,810,581
(1,042,821)
5,767,760

บาท

อาคาร
โรงถายและ
สวนปรับปรุง

2,263,218
232,928
(67,726)
(1,161,979)
1,266,441

บาท

4,213,982 26,803,295
(3,836,197) (25,536,854)
377,785
1,266,441

1,032,928
(178)
(654,965)
377,785

บาท

อุปกรณ
กองถาย

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณสํานักงาน
เครื่องตกแตง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

4,673,510
(4,434,579)
238,931

1,933,032
(1,063,411)
(630,690)
238,931

บาท

ยานพาหนะ

117,565,584
(83,965,779)
33,599,805

41,039,564
232,928
(1,131,315)
(6,541,372)
33,599,805

บาท

รวม

คาเสื่อมราคาจํานวน 1,697,786 บาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 1,766,932 บาท) และจํานวน 4,843,586 บาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 6,610,222 บาท) ถูกบันทึกอยูในตนทุนการให
บริการและคาใชจายในการบริหาร ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

931,229
(387,606)
543,623

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

28,409,622
(3,004,357)
25,405,265

บาท

บาท
590,183
(46,560)
543,623

อาคาร
สํานักงานและ
สวนปรับปรุง

สวนปรับปรุง
ที่ดินและ
สิทธิการเชา
อาคารโรงถาย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
การจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)
สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินทีก่ ลุม กิจการและบริษทั เปนผูเ ชาซึง่ รวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวยยานพาหนะ
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

-

3,590,000
(2,887,737)
702,263

-

3,590,000
(2,887,737)
702,263

15 สินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา - สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
โอนเขา (ออก)
โอนไปเปนที่ดิน อาคาร อุปกรณ
(หมายเหตุ 14)
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

อุปกรณ
กองถาย

วัสดุ
กองถาย

บาท

งบการเงินรวม
ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวางทาง

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

736,908,929
(484,523,331)
252,385,598

2,088,565
(1,895,711)
192,854

164,937,063
(98,182,573)
66,754,490

252,385,598
42,077,047
2,089,184

192,854
-

66,754,490
7,316,673
-

2,089,185
252,880
(2,089,184)

321,422,127
49,646,600
-

(11,529)
(1,056,201)
(51,204,565)
244,279,534

(135)
(192,719)
-

(319,862)
(10,864,051)
62,887,250

252,881

(11,529)
(1,376,198)
(62,261,335)
307,419,665

774,767,118
(530,487,584)
244,279,534

- 170,121,324
- (107,234,074)
- 62,887,250

2,089,185 906,023,742
- (584,601,615)
2,089,185 321,422,127

252,881 945,141,323
- (637,721,658)
252,881 307,419,665
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15 สินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา - สุทธิ (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
โอนเขา (ออก)
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

อุปกรณ
กองถาย

วัสดุ
กองถาย

บาท

บาท

244,279,534
25,892,669
223,920
(4,227,920)
(48,344,733)
217,823,470
788,206,487
(570,383,017)
217,823,470

งบการเงินรวม

-

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวางทาง

รวม

บาท

บาท

บาท

62,887,250
4,424,645
(29,571)
(9,556,211)
57,726,113

252,881
6,076,556
(223,920)
(28,960)
6,076,557

307,419,665
36,393,870
(4,286,451)
(57,900,944)
281,626,140

- 173,285,369
- (115,559,256)
- 57,726,113

6,076,557 967,568,413
- (685,942,273)
6,076,557 281,626,140

คาเสื่อมราคาจํานวน 57,900,944 บาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 62,261,335 บาท) ถูกบันทึกอยูในตนทุนการใหบริการ
ในงบการเงินรวม
บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชาซึ่งไมใชสัญญาเชาระยะยาว
สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่กลุมกิจการเปนผูเชาซึ่งรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวยอุปกรณกองถาย
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

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

19,730,755
(4,095,483)
15,635,272
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16 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
งบการเงินรวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

งานระหวางพัฒนา

คาลิขสิทธิ์

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

12,734,572
(8,731,126)
4,003,446

92,000
92,000

45,500
45,500

12,872,072
(8,731,126)
4,140,946

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 14)
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

4,003,446
418,837
450,453
(4,407)
(1,308,230)
3,560,099

92,000
92,000

45,500
305,325
350,825

4,140,946
418,837
755,778
(4,407)
(1,308,230)
4,002,924

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

12,318,962
(8,758,863)
3,560,099

92,000
92,000

350,825
350,825

12,761,787
(8,758,863)
4,002,924

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย
โอนเขา (ออก)
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

3,560,099
993,716
172,000
(10)
(1,424,541)
3,301,264

92,000
80,000
(172,000)
-

350,825
350,825

4,002,924
1,073,716
(10)
(1,424,541)
3,652,089

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

12,375,806
(9,074,542)
3,301,264

-

350,825
350,825

12,726,631
(9,074,542)
3,652,089

คาตัดจําหนายจํานวน 1,093,585 บาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 1,085,777 บาท) และจํานวน 330,956 บาท
(พ.ศ. 2560 : จํานวน 222,453 บาท) ไดรวมอยูในตนทุนการใหบริการและคาใชจายในการบริหาร ตามลําดับ
ในงบการเงินรวม
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16 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ (ตอ)

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชีส้นิ ป - สุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
โอนเขา (ออก)
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ
คาตัดจําหนาย (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

งานระหวางพัฒนา

คาลิขสิทธิ์

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

3,551,522
(3,264,467)
287,055

92,000
92,000

45,500
45,500

3,689,022
(3,264,467)
424,555

287,055
(88,496)
198,559

92,000
92,000

45,500
45,500

424,555
(88,496)
336,059

3,551,522
(3,352,963)
198,559

92,000
92,000

45,500
45,500

3,689,022
(3,352,963)
336,059

198,559
6,350
172,000
(10)
(104,075)
272,824

92,000
80,000
(172,000)
-

45,500
45,500

336,059
86,350
(10)
(104,075)
318,324

2,575,500
(2,302,676)
272,824

-

45,500
45,500

2,621,000
(2,302,676)
318,324

คาตัดจําหนายจํานวน 104,075 บาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 88,496 บาท) ไดรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
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17 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี คํ า นวณจากผลแตกต า งชั่ ว คราวทั้ ง จํ า นวนตามวิ ธี ห นี้ สิ น โดยใช อั ต ราภาษี ร  อ ยละ 20
(พ.ศ. 2560 : รอยละ 20) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนรายการผลแตกตางชัว่ คราวระหวางราคาตามบัญชีและฐานภาษี
ของสินทรัพยและหนี้สินของกลุมกิจการสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะใชประโยชน
ภายใน 12 เดือน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะใชประโยชน
เกินกวา 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่จะจายชําระ
เกินกวา 12 เดือน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

6,593,102

5,396,288

526,033

562,547

5,074,279

6,345,345

3,204,562

2,835,275

(10,381,452)
1,285,929

(8,902,156)
2,839,477

3,730,595

3,397,822

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
ภาษีเพิ่ม/(ลด)ในกําไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 28)
ภาษีเพิ่ม/(ลด)ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

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

3,128,051
179,989
89,782
3,397,822

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

4,631,277
(1,669,685)
(122,115)
2,839,477

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถแสดงหักกลบกันเมื่อสินทรัพย และหนี้สินภาษีเงินไดดังกลาว
เกี่ยวของกับหนวยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน
สําหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย และหนีส้ นิ ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย และหนีส้ นิ สุทธิ
ในแตละบริษัท
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17 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลประโยชนพนักงาน
สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน
คาเสื่อมราคา
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

1 มกราคม
พ.ศ. 2561

รายได(คาใชจาย)
ในกําไรหรือ
ขาดทุน

ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

5,391,218
6,345,345
5,070
11,741,633

1,201,884
(1,271,066)
(5,070)
(74,252)

-

6,593,102
5,074,279
11,667,381

(522,614)
(8,379,542)
(8,902,156)
2,839,477

(436,194)
(1,043,102)
(1,479,296)
(1,553,548)

-

(958,808)
(9,422,644)
(10,381,452)
1,285,929

งบการเงินรวม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลประโยชนพนักงาน
กําไรจากการขายสินทรัพยภายในกลุมกิจการ
สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน
ประมาณการเงินชดเชยพนักงาน
ประมาณการคารื้อถอน
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินคาคงเหลือและงานระหวางทํา
สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน
คาเสื่อมราคา
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

1 มกราคม
พ.ศ. 2560

รายได(คาใชจาย)
ในกําไรหรือ
ขาดทุน

ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

4,680,043
5,918,807
1,549
5,070
1,086,110
262,000
106,701
12,060,280

711,175
548,653
(1,549)
(1,086,110)
(262,000)
(106,701)
(196,532)

(122,115)
(122,115)

5,391,218
6,345,345
5,070
11,741,633

(2,848)
(129,260)
(7,296,895)
(7,429,003)
4,631,277

2,848
(393,354)
(1,082,647)
(1,473,153)
(1,669,685)

(122,115)

(522,614)
(8,379,542)
(8,902,156)
2,839,477
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17 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ตอ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลประโยชนพนักงาน
สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

1 มกราคม
พ.ศ. 2561

รายได(คาใชจาย)
ในกําไรหรือ
ขาดทุน

ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

557,477
2,835,275
5,070
3,397,822

(31,444)
369,287
(5,070)
332,773

-

526,033
3,204,562
3,730,595

3,397,822

332,773

-

3,730,595

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลประโยชนพนักงาน
สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

1 มกราคม
พ.ศ. 2560

รายได(คาใชจาย)
ในกําไรหรือ
ขาดทุน

ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

643,773
2,479,208
5,070
3,128,051

(86,296)
266,285
179,989

89,782
89,782

557,477
2,835,275
5,070
3,397,822

3,128,051

179,989

89,782

3,397,822

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสาํ หรับรายการขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไมไดใชยกไปจะรับรูไ มเกินจํานวนทีเ่ ปนไปไดคอ นขาง
แนวาจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีนั้น
กลุมกิจการและบริษัทไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดจํานวน 74,188,775 บาท และจํานวน 55,217,073 บาท
(พ.ศ. 2560 : จํานวน 63,690,263 บาท และจํานวน 49,340,774 บาท) ตามลําดับ ที่เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน
370,943,877 บาท และจํานวน 276,085,365 บาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 318,451,316 บาท และจํานวน 246,703,868
บาท) ตามลําดับ ที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต
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18 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
งบการเงินรวม

เจาหนี้การคา
- กิจการอื่น
- กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 31.3)
รายไดรับลวงหนา
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยและอุปกรณ
เงินมัดจําตามสัญญา
เจาหนี้อื่น - กิจการอื่น
คาใชจายคางจาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

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

2,203,634
563,545
663,083
3,317
1,379,063
2,299,834
7,112,476

8,763,983
9,630
6,339,292
2,205,364
766,123
6,171,609
15,898,337
40,154,338

9,724,443
27,446
1,536,744
2,223,928
1,760,367
4,401,114
16,307,326
35,981,368

19 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

ภาษี หัก ณ ที่จายคางจาย
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย
กําไรรอรับรูจากการขายและเชากลับคืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

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

633,143
1,258,391
1,891,534

1,574,811
11,886,844
294,305
13,755,960

1,788,507
9,811,934
294,305
11,894,746

20 เงินกูยืม
ก)

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
งบการเงินรวม

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระเกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

23,450,000

28,790,000

-

-

77,690,000
101,140,000

101,140,000
129,930,000

-

-
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20 เงินกูยืม (ตอ)
ก)

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ (ตอ)
การเคลื่อนไหวสําหรับเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
วิเคราะหไดดังนี้
งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกูยืมเพิ่ม
การจายคืนเงินกูยืม
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

129,930,000 287,454,000
- 264,000,000
(28,790,000) (421,524,000)
101,140,000 129,930,000

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร จํานวน 101.14 ลานบาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน
129.93 ลานบาท) เปนเงินกูยืมของ บริษัท เกียรเฮด จํากัด จํานวน 11.81 ลานบาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 29.93
ลานบาท) และบริษัท เดอะ สตูดิโอ พารค (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 89.33 ลานบาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน
100 ลานบาท)
บริษทั เกียรเฮด จํากัด (บริษทั ยอย) ไดทาํ สัญญากูย มื ระยะยาวกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึง่ เปนจํานวน
90 ลานบาท เพื่อเปนการเพิ่มสภาพคลองและเปนการขยายธุรกิจการใหเชาอุปกรณ เงินกูยืมระยะยาวดังกลาว
คิดดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ เงินกูย มื ขัน้ ตํา่ (MLR) ตอป โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินตนสําหรับเงินกูย มื ระยะยาว ดังนี้
เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 50 ลานบาท ชําระคืนทุกเดือนเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2562 ตามอัตรารอยละที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูและเงินกูยืมระยะยาว จํานวน 40 ลานบาทชําระคืน
ทุกเดือนเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามอัตรารอยละที่กําหนดไวใน
สัญญาเงินกู เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พารค (ประเทศไทย) (บริษัทยอย) จํากัด ไดทําสัญญากูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยใน
ประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวน 500 ลานบาท เพื่อลงทุนในโครงการ The Studio Park เงินกูยืมระยะยาวดังกลาว
คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นตํ่าหักสวนตางที่กําหนด (MLR - margin) ตอปโดยมีกําหนดชําระคืน
เงินตนสําหรับเงินกูยืมระยะยาวทุกเดือนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 ตาม
อัตรารอยละที่กําหนดไวในสัญญาเงินกู เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการจํานองที่ดินของบริษัทยอยดังกลาว
ภายใตสญ
ั ญาเงินกู กลุมบริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน การดํารง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและการรักษาสัดสวนการเปนผูถือหุน เปนตน
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

20 เงินกูยืม (ตอ)
ก)

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ (ตอ)
วงเงินกูยืม
กลุมกิจการและบริษัทไมมีวงเงินกูยืมที่ยังไมไดเบิกออกมาใช
ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาว มีดังตอไปนี้
ราคาตามบัญชี

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

งบการเงินรวม

มูลคายุติธรรม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

101,140,000

129,930,000

101,140,000

129,930,000

มูลคายุตธิ รรมของเงินกูย มื สวนทีห่ มุนเวียนมีมลู คาเทากับราคาตามบัญชี เนือ่ งจากผลกระทบของอัตราคิดลดไมมี
สาระสําคัญ
มูลคายุตธิ รรมของเงินกูย มื ไมหมุนเวียนคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึง่ คิดลดดวยอัตราดอกเบีย้ เงินกูย มื ที่
อัตรารอยละ 5.75 ถึงรอยละ 6.25 ตอป (พ.ศ. 2560 : อัตรารอยละ 5.75 ถึงรอยละ 6.25 ตอป) และอยูในขอมูล
ระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรม
ข)

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ครบกําหนดภายในไมเกิน 1 ป
ครบกําหนดเกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

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

4,230,055
6,708,652
10,938,707

-

626,860
626,860
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

20 เงินกูยืม (ตอ)
ค)

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยืมจากธนาคาร
หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

- รอยละ 7.13
รอยละ 5.89 รอยละ 5.99
และรอยละ 6.25 และรอยละ 6.25
รอยละ 6.00 รอยละ 6.00,
และรอยละ 6.25 รอยละ 6.25
และรอยละ 9.39

-

-

-

รอยละ 9.39

21 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
โครงการเปนโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย โดยผลประโยชนทใี่ หจะขึน้ อยูก บั ระยะเวลาการทํางาน
และเงินเดือนในปสุดทายของสมาชิกกอนที่จะเกษียณอายุ
งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน :
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
กําไรหรือขาดทุนที่รวมอยูในกําไรจากการดําเนินงาน :
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ (หมายเหตุ 26)
การวัดมูลคาใหมสําหรับ :
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

26,459,737

32,675,730

16,022,811

14,176,373

4,096,707

2,515,366

2,055,438

1,331,420

-

(610,574)

-

448,912
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

21 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ (ตอ)
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวระหวางปมีดังนี้
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนบริการในอดีต
คาใชจายดอกเบี้ย
โอนยายพนักงานไปบริษัทยอย
การวัดมูลคาใหม
ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐาน
ดานประชากรศาสตร
ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐาน
ทางการเงิน
(ผลกําไร)ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ
จายชําระผลประโยชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

32,675,730
3,422,447
674,260
36,772,437

30,770,938
3,550,809
(1,652,184)
616,741
33,286,304

14,176,373
1,742,170
313,268
16,231,811

12,396,041
1,797,462
347,096
(813,138)
13,727,461

-

321,518

-

167,995

-

252,678
(1,184,770)
(610,574)

-

194,325
86,592
448,912

(10,312,700)
26,459,737

32,675,730

(209,000)
16,022,811

14,176,373

ในระหวางป พ.ศ. 2560 บริษัทโอนยายพนักงานบางสวนไปยังบริษัทยอย ดังนั้นภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่
เกี่ยวของไดถูกโอนไปยังบริษัทยอย
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

21 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ (ตอ)
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชเปนดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟอ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
- อายุตํ่ากวา 40 ป
- อายุ 40 ป ถึง 55 ป
- อายุมากกวา 55 ป
อัตราการลาออกโดยสมัครใจ
- อายุตํ่ากวา 30 ป
- อายุ 30 ป ถึง 40 ป
- อายุ 40 ป ถึง 55 ป
- อายุมากกวา 55 ป

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

รอยละ

รอยละ

2.67
2.50

2.67
2.50

6
4
3

6
4
3

24
14
9
0

24
14
9
0

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิตของพนักงาน

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิตของพนักงาน

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

1
1
20
1

รอยละ 1
รอยละ 1
รอยละ 20
รอยละ 1

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

1
1
20
1

การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

รอยละ 1
รอยละ 1
รอยละ 20
รอยละ 1

การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

ลดลง รอยละ 5.85
เพิ่มขึ้น รอยละ 6.54
ลดลง รอยละ 6.01
เพิ่มขึ้น รอยละ 0.18

7.92
9.77
8.99
0.25

ลดลง รอยละ 6.77
เพิ่มขึ้น รอยละ 7.47
ลดลง รอยละ 6.66
เพิ่มขึ้น รอยละ 0.20

การเพิ่มขึ้นของขอสมมติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

ลดลง รอยละ
เพิ่มขึ้น รอยละ
ลดลง รอยละ
เพิ่มขึ้น รอยละ

เพิ่มขึ้น รอยละ
ลดลง รอยละ
เพิ่มขึ้น รอยละ
ลดลง รอยละ

9.89
9.55
13.02
0.34

เพิ่มขึ้น รอยละ
ลดลง รอยละ
เพิ่มขึ้น รอยละ
ลดลง รอยละ

เพิ่มขึ้น รอยละ
ลดลง รอยละ
เพิ่มขึ้น รอยละ
ลดลง รอยละ

8.88
8.82
10.45
0.30

เพิ่มขึ้น รอยละ
ลดลง รอยละ
เพิ่มขึ้น รอยละ
ลดลง รอยละ

การลดลงของขอสมมติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง รอยละ 8.65
เพิ่มขึ้น รอยละ 10.76
ลดลง รอยละ 10.58
เพิ่มขึ้น รอยละ 0.32

การลดลงของขอสมมติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว

งบการเงินรวม
การเพิ่มขึ้นของขอสมมติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยเปนดังนี้

โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ (ตอ)

21 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)

7.62
6.78
7.71
0.22

6.67
5.86
7.35
0.20
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

21 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ (ตอ)
การวิเคราะหความออนไหวขางตนนีอ้ า งอิงจากการเปลีย่ นแปลงขอสมมติใดขอสมมติหนึง่ ขณะทีใ่ หขอ สมมติอนื่ คงที่ ใน
ทางปฏิบตั ิ สถานการณดงั กลาวยากทีจ่ ะเกิดขึน้ และการเปลีย่ นแปลงในขอสมมติบางเรือ่ งอาจมีความสัมพันธกนั ในการ
คํานวณการวิเคราะหความออนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติหลักได
ใชวิธีเดียวกับ ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การคํานวณหนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณ
อายุที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของขอสมมติที่ใชในการจัดทําการวิเคราะหความออนไหวไมไดเปลี่ยนแปลงจากปกอน
กลุมกิจการมีความเสี่ยงในหลายๆดานที่เกี่ยวของกับโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่กําหนดไว โดยความเสี่ยงที่
มีนัยสําคัญมีดังตอไปนี้
การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของ
พันธบัตร
ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอ

: อัตราผลตอบแทนที่แทจริงของพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลง
จะทําใหหนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น
: ภาระผูกพันโครงการผลประโยชนเมือ่ เกษียณอายุบางสวน
ไดผกู อยูก บั ภาวะเงินเฟอ โดยเงินเฟอทีเ่ พิม่ ขึน้ จะทําให
มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนคือ 9.6 ป (พ.ศ. 2560 : ระยะเวลา 10.6 ป)
การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่ไมมีการคิดลด :
งบการเงินรวม
นอยกวา 1 ป

บาท

ณ ป พ.ศ. 2561
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
รวม

6,434,583
6,434,583

ระหวาง 1 - 2 ป ระหวาง 2 - 5 ป

บาท

1,450,917
1,450,917

บาท

4,754,482
4,754,482

เกินกวา 5 ป

รวม

บาท

บาท

50,888,255
50,888,255

63,528,237
63,528,237

งบการเงินรวม
นอยกวา 1 ป

ณ ป พ.ศ. 2560
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
รวม

ระหวาง 1 - 2 ป ระหวาง 2 - 5 ป

บาท

บาท

15,565,081
15,565,081

1,182,202
1,182,202

บาท

5,774,621
5,774,621

เกินกวา 5 ป

รวม

บาท

บาท

51,319,033
51,319,033

73,840,937
73,840,937
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21 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ (ตอ)
การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่ไมมีการคิดลด : (ตอ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
นอยกวา 1 ป

บาท

ณ ป พ.ศ. 2561
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
รวม

4,602,741
4,602,741

ระหวาง 1 - 2 ป ระหวาง 2 - 5 ป

บาท

เกินกวา 5 ป

รวม

บาท

บาท

บาท

1,140,356
1,140,356

2,448,186
2,448,186

20,965,280
20,965,280

29,156,563
29,156,563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
นอยกวา 1 ป

บาท

ณ ป พ.ศ. 2560
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
รวม

4,645,234
4,645,234

ระหวาง 1 - 2 ป ระหวาง 2 - 5 ป

บาท

166,507
166,507

บาท

3,290,294
3,290,294

เกินกวา 5 ป

รวม

บาท

บาท

21,263,528
21,263,528

29,365,563
29,365,563

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหม
ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยูในระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมนี้กําหนด
อัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจางเลิกจาง สําหรับลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชย
ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วันสุดทาย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับโครงการผล
ประโยชนหลังออกจากงาน และมีผลกระทบใหบริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัยอิสระ

22 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน
หุนที่ออกและชําระเต็มมูลคา

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การออกหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การออกหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

จํานวนหุน
จดทะเบียน

จํานวนหุน

หุนสามัญ

สวนเกิน
มูลคาหุน

รวม

หุน

หุน

บาท

บาท

บาท

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

644,028,952
137,599,781
781,628,733
781,628,733

644,028,952
137,599,781
781,628,733
781,628,733

769,560,520 1,413,589,472
136,654,163 274,253,944
906,214,683 1,687,843,416
906,214,683 1,687,843,416

รายงานประจําป 2561

153

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

22 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 781,629,851 หุน (พ.ศ. 2560 : จํานวน
781,629,851 หุน) ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2560 : มูลคาหุนละ 1 บาท) หุนสามัญที่ไดออกและเรียก
ชําระเต็มมูลคาแลวมีจํานวน 781,628,733 หุน (พ.ศ. 2560 : จํานวน 781,628,733 หุน)
พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 จํานวนทั้งสิ้น 137.60 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษทั ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุน ละ 2 บาท โดยมีอตั ราการจองซือ้ 1 หุน เดิม
ตอ 0.213656 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม
ระหวางวันที่ 11 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือตอผูถือหุนเดิมและ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัทไดรับชําระคาหุนจํานวน 137.60 ลานหุน หุนสามัญดังกลาวมีมูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท โดยเสนอขายในราคาหุนละ 2 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 275.20 ลานบาท และบริษัทไดจดทะเบียนหุนที่
ออกและชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีคาใชจายเกี่ยวกับการจัดจําหนาย
หุนจํานวน 0.95 ลานบาท แสดงเปนรายการหักในบัญชีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ ภายหลังการจําหนายหุน บริษัทมีหุน
สามัญจดทะเบียนและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวเพิ่มขึ้นจาก 644.03 ลานหุน รวมเปนหุนสามัญจํานวน 781.63 ลานหุน
และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้นจาก 769.56 ลานบาท เปน 906.22 ลานบาท

23 สํารองตามกฎหมาย
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

10,658,657
10,658,657

10,658,657
10,658,657

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
หลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองตามกฎหมายไมสามารถจัดสรรไดจนกวาสํารองนีจ้ ะมีมลู คา
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี้ไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
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24 รายไดอื่น
งบการเงินรวม

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย (หมายเหตุ 31.1)
ดอกเบี้ยรับ
รายไดคาบริหารจัดการใหแกบริษัทยอย (หมายเหตุ 31.1)
กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมบริษัทยอย
(หมายเหตุ 31.4)
กลับรายการคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากคาสินไหมทดแทนของสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา
กําไรจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
กําไรจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดสุทธิระหวางการทดสอบอาคารโรงถาย
รายไดคาปรับงานกอสราง
อื่น ๆ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

113,063
-

2,326,595
-

30,954,849
66,209
60,000

17,913,221
1,995,923
-

17,800,436
3,092,502
17,418
1,538,968
22,562,387

50,060
631,128
142,600
1,567,649
774,299
2,344,389
7,836,720

2,941,329
1,816,521
125,344
35,964,252

6,250,000
12,418
26,171,562

25 ตนทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม

ดอกเบี้ย
เงินกูยืมจากบริษัทยอย (หมายเหตุ 31.2)
เงินกูยืมจากธนาคาร
สัญญาเชาการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

6,878,727
540,912
7,419,639

12,052,431
824,158
12,876,589

402,500
54,190
22,091
478,781

15,438
91,133
106,571
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26 คาใชจายตามลักษณะ
งบการเงินรวม

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 14)
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่มีไวเพื่อใหเชา
(หมายเหตุ 15)
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุ 16)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน (หมายเหตุ 21)
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาบริการจายบุคคลภายนอก
คาเชา
คานายหนา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

43,864,588

33,670,249

6,541,372

8,377,154

57,900,944
1,424,541
231,685,750
4,096,707
38,588,281
14,285,379
31,714,487
5,476,441

62,261,335
1,308,230
221,076,569
2,515,366
46,707,811
15,660,446
38,588,574
2,583,768

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

88,496
35,077,097
1,331,420
33,590,491
4,344,500
19,586,507
165,000

27 คาใชจายอื่น
งบการเงินรวม

ขาดทุนสุทธิจากการขายและตัดจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 11)
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในกิจการรวมคา (หมายเหตุ 12)
ขาดทุนสุทธิจากการอัตราแลกเปลี่ยน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

3,314,808
3,314,808

387
4,974,174
4,974,561

-

387
2,277
2,664
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28 ภาษีเงินได
งบการเงินรวม

ภาษีเงินไดในปปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 17)
ภาษีเงินได

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

2,542,881
1,553,548
4,096,429

1,669,685
1,669,685

(332,773)
(332,773)

(179,989)
(179,989)

กลุมกิจการตองจายภาษีเงินไดสําหรับกําไรกอนหักภาษีดวยจํานวนที่แตกตางจากจํานวนที่คํานวณขึ้นตามอัตราภาษี
รอยละ 20 (พ.ศ. 2560 : รอยละ 20) ดังนี้
งบการเงินรวม

ขาดทุนกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดคํานวณจากอัตราภาษีรอยละ 20
(พ.ศ. 2560 : รอยละ 20)
ผลกระทบ :
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา
สุทธิจากภาษี
รายไดที่ไมตองเสียภาษีเงินได
คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษีเงินได
คาใชจายที่สามารถหักภาษีเงินไดได 2 เทา
ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

(34,683,513)

(75,411,356)

(32,529,130)

(49,999,827)

(6,936,703)

(15,082,271)

(6,505,826)

(9,999,965)

597,487
(105,815)
369,625
(52,443)

65,475
(346,055)
556,888
(63,828)

(400,000)
704,965
(8,211)

(1,250,000)
1,177,881
(17,335)

10,224,278
4,096,429

16,539,476
1,669,685

5,876,299
(332,773)

9,909,430
(179,989)

29 ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทใหญดวยจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ออกจําหนายและชําระแลวในระหวางป
การคํานวณขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน แสดงไดดังนี้
งบการเงินรวม

สวนแบงขาดทุนสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ถือโดยผูถือหุน (หุน)
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

(38,774,724)
781,628,733

(77,134,344)
729,604,706

(32,228,355)
781,628,733

(49,819,838)
729,604,706

(0.05)

(0.11)

(0.04)

(0.07)
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30 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
30.1 หนังสือคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุมกิจการมีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อใชเปน
หลักประกันสําหรับสัญญาเชาเวลาแพรภาพออกอากาศทางโทรทัศน เพื่อคํ้าประกันผลงาน และการใชไฟฟาของ
บริษัทและบริษัทยอยรวมทั้งสิ้นจํานวน 1.28 ลานบาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 2.38 ลานบาท)
30.2 ภาระผูกพันที่เปนขอผูกมัดเพื่อใชเปนรายจายฝายทุน
ภาระผูกพันที่เปนขอผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวของกับรายจายฝายทุนซึ่งไมไดรับรูใน
งบการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

14,326,822

854,070

-

-

30.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีกลุมกิจการเปนผูเชา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวกับบุคคลภายนอก
เกีย่ วกับการเชาทีด่ นิ และทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสราง โดยมียอดรวมของจํานวนเงินคาเชาขัน้ ตํา่ ภายใตสญ
ั ญาเชาทีไ่ ม
สามารถยกเลิกได ดังนี้
งบการเงินรวม

ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

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

7,074,211
8,374,737
10,260,000
25,708,948

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

1,730,526
3,974,737
10,260,000
15,965,263

30.4 การคํ้าประกัน
บริษัทคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารใหแกบริษัท เกียรเฮด จํากัด จํานวน 90 ลานบาท (พ.ศ. 2560 :
จํานวน 90 ลานบาท) (หมายเหตุ 20)
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พารค (ประเทศไทย) จํากัด ไดนําที่ดินไปจดจํานองเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวจาก
ธนาคารจํานวน 500 ลานบาท (พ.ศ. 2560 : จํานวน 500 ลานบาท)
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธกับบริษัท ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยผานกิจการอื่นแหงหนึ่งหรือมากกวาหนึ่ง
แหง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัท รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทยอยและบริษัทยอยในเครือเดียวกัน ถือเปนกิจการที่เกี่ยวของกับ
บริษัท บริษัทรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือ
บริษัท ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น
กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งอาจมีขึ้นไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของความ
สัมพันธมากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย
บริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั บีบที วี ี โปรดัคชันส จํากัด ซึง่ ตัง้ อยูใ นประเทศไทย บริษทั ใหญดงั กลาวถือหุน ในบริษทั คิดเปน
จํานวนรอยละ 65.03 จํานวนหุนที่เหลือรอยละ 34.97 ถือโดยบุคคลทั่วไป รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการรวม
คาไดเปดเผยไวในหมายเหตุ 11 และหมายเหตุ 12
รายการคากับบริษัทในกลุมกิจการ บีบีทีวี โปรดัคชันส จํากัด ถือเปนรายการคากับกิจการที่เกี่ยวของกัน นอกจากนี้
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกันกับกรรมการและครอบครัวของกรรมการถือเปนรายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งบริษัทมีรายการคาในระหวางปมีดังนี้
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส จํากัด
บริษัท เกียรเฮด จํากัด
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พารค (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท คนทําหนังสือ จํากัด
บริษัท ไทมแลปส จํากัด
บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอรวิส จํากัด
บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร โปร แอนด เซอรวิส จํากัด
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จํากัด
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด
บริษัท มีเดีย ซีน จํากัด
บริษัท แกรนดหลานหลวง จํากัด

ประเทศที่จัดตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริษัทใหญ
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกันและมีกรรมการรวมกัน
กิจการที่เกี่ยวของกันและมีกรรมการรวมกัน
กิจการที่เกี่ยวของกันและมีกรรมการรวมกัน
กิจการที่เกี่ยวของกันและมีกรรมการรวมกัน
กิจการที่เกี่ยวของกันและมีกรรมการรวมกัน
กิจการที่เกี่ยวของกันและมีกรรมการรวมกัน
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
31.1 รายไดจากการขายและบริการ
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายไดจากการใหเชาและบริการ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคาเชาของประกอบฉาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยรับ
บริษัทยอย (หมายเหตุ 24)
รายไดอื่น
บริษัทยอย (หมายเหตุ 24)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

2,523,874

1,371,687

-

-

-

2,890

-

2,890

-

-

30,954,849

17,913,221

-

-

60,000

-

31.2 การซื้อสินคาและบริการ
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ตนทุนการใหบริการ
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายในการดําเนินงาน
กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาเชาอาคาร
กรรมการบริษัท
ดอกเบี้ยจาย
บริษัทยอย (หมายเหตุ 25)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

11,512,500
11,512,500

15,110,405
15,110,405

2,613,139
11,512,500
14,125,639

3,391,644
15,021,341
18,412,985

4,104,210

3,170,993

1,530,597

1,687,491

663,158

1,081,493

-

-

-

-

402,500

15,438
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
31.3 ยอดคงเหลือที่เกิดจากรายไดคาสินคา/บริการและการซื้อสินคา/บริการ
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนี้การคา
(รวมอยูใน หมายเหตุ 9 “ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ”)
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยคางรับ
(รวมอยูใน หมายเหตุ 9 “ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ”)
บริษัทยอย
ลูกหนี้อื่น
(รวมอยูใน หมายเหตุ 9 “ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ”)
บริษัทยอย
เจาหนี้การคา
(รวมอยูใน หมายเหตุ 18 “เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่นื ”)
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
กิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

58,326

123,029

-

-

-

-

600,678

-

-

-

64,200

-

9,630
9,630

27,446
27,446

601,866
9,630
611,496

536,099
27,446
563,545

364,518

432,693

110,693

260,693
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
31.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัทยอย
ยอดคงเหลือตนป
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือตนป - สุทธิ
เงินใหกูยืมในระหวางป
กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 24)
รับคืนเงินใหกูยืมในระหวางป
ยอดคงเหลือสิ้นป

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

546,000,000
546,000,000
24,500,000
(43,000,000)
527,500,000

138,250,000
(6,250,000)
132,000,000
421,000,000
6,250,000
(13,250,000)
546,000,000

เงินใหกยู มื แกบริษทั ยอยอยูใ นรูปของตัว๋ สัญญาใชเงิน มีอตั ราดอกเบีย้ รอยละ 5.75 ตอป (พ.ศ. 2560 : รอยละ 5.25
ตอป ถึงรอยละ 6.00 ตอป) และมีกําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม เงินใหกูยืมดังกลาวไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน
31.5 เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัทยอย
ยอดคงเหลือตนป
เงินกูยืมในระหวางป
ยอดคงเหลือสิ้นป

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

7,000,000
7,000,000

7,000,000
7,000,000

เงินกูย มื จากบริษทั ยอยอยูใ นรูปของตัว๋ สัญญาใชเงิน มีอตั ราดอกเบีย้ รอยละ 5.75 ตอป (พ.ศ. 2560 : รอยละ 5.75
ตอป) และมีกําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม เงินกูยืมดังกลาวไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน
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31 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
31.6 คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

เงินเดือนและผลประโยชนระยะสั้นอื่น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

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

46,707,811
1,405,930
48,113,741

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

33,590,491
1,345,218
34,935,709

32 เหตุการณภายหลังวันที่ในรายงาน
บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอรวิส จํากัด
เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษทั ทีเอสพี โปรดักชัน่ เซอรวสิ จํากัด
มีมติอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน ซึ่งมีมูลคาตราไวหุนละ 100 บาท เปนหุน
สามัญจํานวน 20,000 หุน ซึ่งมีมูลคาตราไวหุนละ 100 บาท โดยบริษัทเปนผูลงทุนในหุนที่ออกใหมทั้งหมด เปนจํานวน
เงิน 1 ลานบาท
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
Homepage
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว

:
:
:
:
:
:

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
ผลิตรายการโทรทัศนและมีธุรกิจของบริษัทยอยดังนี้
ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณถา ยทํา ธุรกิจใหบริการและใหเชาสถานทีถ่ า ยทํา
และธุรกิจ Post Production
เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
0-2669-4200-9
0-2243-4124 , 0-2243-1494
www.matchinggroup.com
781,629,851 บาท
781,628,733 บาท ประกอบดวยหุน สามัญ 781,628,733 หุน มูลคาหุน ละ 1 บาท

ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:
:

โทรศัพท
โทรสาร
สาขา
โทรศัพท
Homepage
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เกียรเฮด จํากัด
ใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทํา
เลขที่ 173/13-14 ซอยพหลโยธิน 44 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10220
0-2940-0787-90
0-2940-0318
เลขที่ 999 หมู 2 ตําบลบางบอ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
0-2039-3999
www.gearheadthailand.com
175,500,000 บาท
175,500,000 บาท ประกอบดวยหุน สามัญ 1,755,000 หุน มูลคาหุน ละ 100 บาท

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
สาขา
โทรศัพท
Homepage
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เดอะ สตูดิโอ พารค (ประเทศไทย) จํากัด
ใหบริการและใหเชาสถานที่ถายทํา
เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
0-2669-4200-9
0-2243-4124 , 0-2243-1494
เลขที่ 999 หมู 2 ตําบลบางบอ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
0-2034-5999-9
www.thestudioparkthailand.com
780,000,000 บาท
780,000,000 บาท ประกอบดวยหุน สามัญ 7,800,000 หุน มูลคาหุน ละ 100 บาท
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
สาขา
โทรศัพท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ไทมแลปส จํากัด
ผลิต รับจาง ตัดตอ ทําเทคนิคพิเศษทางภาพ บันทึกเสียง ซึ่งภาพยนตร
เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
0-2669-4200-9
0-2243-4124 , 0-2243-1494
1679/8 ซอยลาดพราว 94 (ปญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
0-2157-0040
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 400,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
สาขา

:
:
:

โทรศัพท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว

:
:
:

บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอรวิส จํากัด
เปนผูประสานงานการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย / รวมทุน
รวมลงทุน ในการสราง หรือดําเนินการเปนผูประสานงานภาพยนตรกับบุคคล
หรือนิติบุคคล หรือองคกรในตางประเทศในการผลิตภาพยนตร รวมถึงกิจกรรม
เสริมอันเกี่ยวกับกิจการดังกลาว
เลขที่ 999/9 หมูที่ 2 ตําบลบางบอ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
0-2034-5999
เลขที่ 379 ซอยนราธิวาสราชนครินทร 24 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
0-2674-8090
2,000,000 บาท ( ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562)
2,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 200,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท

:
:
:
:
:

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

ขอมูลนายทะเบียนหลักทรัพย
นายทะเบียนหลักทรัพย
ที่ตั้งสํานักงาน
โทรศัพท
โทรสาร
Homepage
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

ขอมูลผูสอบบัญชี
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสํานักงาน

:
:

โทรศัพท
โทรสาร
Homepage

:
:
:

บริษัท ไพร็ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาธรใต ทุงมหาเมฆ สาธร
กรุงเทพฯ 10120
0-2286-9999
0-2286-5050
www.pwc.com

:
:
:
:
:

บริษัท สํานักงานกฎหมาย สยามพรีเมียร จํากัด
ชั้น 26 เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-646-1888
02-646-1919
www.siampremier.co.th

ขอมูลที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสํานักงาน
โทรศัพท
โทรสาร
Homepage

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

