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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในรอบปี 2558 - 2560
รายการ
ผลการด�ำเนินงาน

อัตราส่วน
ทางการเงิน

2559

2560

(ล้านบาท)

524.32

456.67

448.41

รายได้รวม		

531.53

462.91

456.25

ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		

(50.24)

(65.83)

(77.13)

(ล้านบาท)

1,420.66

1,836.09

1,809.81

หนี้สินรวม		

190.27

448.47

224.52

ส่วนของผู้ถือหุ้น-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		

0.55

(0.03)

0.07

ส่วนของบริษัทใหญ่		

1,229.84

1,387.65

1,585.22

(ล้านหุ้น)

531.63

644.03

781.63

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

(บาท)

2.31

2.15

2.03

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(บาท)

(0.09)

(0.11)

(0.11)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท)

N/A

N/A

N/A

อัตราก�ำไรสุทธิ

(%)

-9.57

-14.34

-16.89

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)

-4.00

-5.07

-5.19

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

-3.49

-4.08

-4.23

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

0.15

0.32

0.14

รายได้จากการขายและบริหาร

งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม

หุ้นหรือข้อมูล
เกี่ยวกับหุ้นสามัญ

2558

จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่า

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติม ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.matchinggroup.com
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ในปี 2560 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่า 101,445 ล้านบาท ลดลง 6,478 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.00
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีมูลค่า 107,923 ล้านบาท โดยเฉพาะการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อทีวีอนาล็อคซึ่งเป็นสื่อ
ที่ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่ง ในปี 2560 มีมูลค่า 40,966 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 6,185 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 13.12 ทัง้ นีจ้ ากสภาพเศรษฐกิจในบางอุตสาหกรรม ก�ำลังซือ้ ยังชะลอตัว การขายสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อยุคดิจิตอล มีผลท�ำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ปรับลดการใช้งบโฆษณา หรือบางรายไม่ปรับลด
การใช้งบโฆษณาเพียงแต่เปลี่ยนแปลงไปใช้สื่อโฆษณาอื่นๆ
ส�ำหรับผลประกอบการในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 448.41 ล้านบาท ลดลง 8.26 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.81
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากรายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ปรับลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญตามอุตสาหกรรม
โฆษณา รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ปรับตัวลดลงตามงบประมาณของผูผ้ ลิตทีป่ รับลดลง ส�ำหรับรายได้จากธุรกิจ
ให้บริการตัดต่อ (Post Production) ได้รับการตอบการรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ส่งผลให้รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น และจาก
สภาพเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีก่อนที่ชะลอตัว บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนในโครงการ “The Studio Park” ซึ่งเป็นโครงการ
สตูดิโอถ่ายท�ำระดับมาตรฐานสากล โดยในช่วงกลางปี 2560 งานก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทได้เริ่มเปิดตัวโครงการ
“The Studio Park” และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเข้ามาใช้บริการ โดยกระแสตอบรับของลูกค้าที่ได้ใช้บริการต่างพึงพอใจ
และมีความสนใจที่จะกลับมาใช้บริการอีก ซึ่งบริษัทมุ่งหวังว่าโครงการ “The Studio Park” จะสามารถสร้างรายได้และ
ผลตอบแทนได้เป็นอย่างดีในปี 2561 ตามกลยุทธ์ทจี่ ะมุง่ เน้นทัง้ ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ สอดคล้องตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ คือมาตรการส่งเสริมการถ่ายท�ำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Incentive Measures)
บริษัทได้มุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างการบริการที่ดีที่จะเสนอต่อลูกค้า ทั้งกลยุทธ์ในด้านการแข่งขัน
และการพัฒนาภายในองค์กร เช่น การศึกษา ทบทวน และปรับปรุงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่มีอยู่ให้เป็นไปตามกรอบหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ฉี บับใหม่ Corporate Governance Code (CG Code) ตลอดจนการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมย์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการเพิ่ม
มูลค่าและส่งเสริมให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน ซัพพลายเออร์
และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมทั้งพนักงานที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ
ในการพัฒนาศักยภาพของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงส�ำหรับการเติบโตของธุรกิจแบบยั่งยืน
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี)
ประธานกรรมการบริษัท
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ภาพรวม

การประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จ�ำกัด (มหาชน)) ก่อตั้งขึ้นในปี 2535
ด้วยทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 1 ล้านบาท โดยนายสมชาย ชีวสุทธานนท์ และนายฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ ต่อมาใน
ปี 2547 บริษัทบีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด ได้เข้าร่วมถือหุ้น ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจ คือ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ธุรกิจตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง (Post Production) และธุรกิจให้บริการและ
ให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำซึ่งเริ่มเปิดด�ำเนินการในกลางปี 2560

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้น�ำในธุรกิจให้บริการสนับสนุนการสร้าง
ผลงานของธุรกิจบันเทิงระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

รักษาระดับมาตรฐานและพัฒนาความเป็นมืออาชีพในธุรกิจการให้
บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท� ำภาพยนตร์และภาพยนตร์
โฆษณา ควบคูก่ บั การพัฒนาสตูดโิ อให้มรี ะดับมาตรฐานสากล (NC25)
เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
อย่างครบถ้วน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วยธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และมีการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ ออกไปภายใต้
กลุม่ บริษทั ในเครือ เช่น ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำ ธุรกิจ Post Production และธุรกิจใหม่คอื ธุรกิจให้บริการ
และให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทที่มีความช�ำนาญ และเป็นการให้บริการสนับสนุน
การผลิตผลงานของธุรกิจบันเทิง โดยมีรายละเอียดดังนี้
•

ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์

	ด�ำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยซื้อเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์และขายโฆษณาให้แก่
บริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเจ้าของสินค้าโดยตรง และด�ำเนินการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ให้แก่สถานีอีกด้วย
ในปี 2560 บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ “ปลดหนี้”
•

ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำ

	ด�ำเนินการให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์ ภาพยนตร์
โฆษณา และละคร รวมถึงการให้บริการจัดหาบุคลากรทีม่ ที กั ษะ
ความช�ำนาญและความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว และจัดส่ง
อุปกรณ์ให้เช่าถึงสถานที่ถ่ายท�ำ ตัวอย่างผลงานในช่วงปี 2560
ให้บริการแก่กองถ่ายท�ำภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย
ฮ่องกง เกาหลีใต้และอเมริกา เป็นต้น
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•

ธุรกิจให้เช่าและบริการสถานที่ถ่ายท�ำ

	ในปี 2559 บริษัทเริ่มพัฒนาที่ดินและด�ำเนินการก่อสร้างโครงการสตูดิโอภายใต้ชื่อ “The Studio Park (Thailand)”
เพือ่ รองรับผูป้ ระกอบการผลิตภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ผูป้ ระกอบกิจการผลิตรายการ
โทรทัศน์ ผูป้ ระกอบการจัดกิจกรรม หรืออีเว้นท์ตา่ งๆ โดยงานก่อสร้างได้ดำ� เนินการเสร็จสิน้ แล้ว สามารถเปิดด�ำเนินการ
ได้ในช่วงกลางปี 2560
•

ธุรกิจตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง ( Post Production)

	ด�ำเนินการผลิตและรับจ้าง ตัดต่อ ท�ำเทคนิคพิเศษทางภาพ บันทึกเสียง ภาพยนตร์ประเภทต่างๆ และสื่อทุกประเภท
และท�ำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
•

ธุรกิจผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์ไทย

	ด�ำเนินการร่วมทุนในการผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์ไทยและน�ำภาพยนตร์ออกฉายในโรงภาพยนตร์และจัดจ�ำหน่ายใน
ช่องทางต่างๆ ส�ำหรับในปี 2560 มีภาพยนตร์ไทย 2 เรื่อง “มิสเตอร์...เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ” และ “เปรมิกาป่าราบ”
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม 2561 โครงสร้างกลุ่มบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการอื่นๆ

ธุรกิจผลิต
รายการโทรทัศน์

ธุรกิจให้บริการ
และให้เช่า
อุปกรณ์ถ่ายท�ำ

ธุรกิจให้บริการ
และให้เช่า
สถานที่ถ่ายท�ำ

100%

100%

บจก. เกียร์เฮด
(“GH”)

บจก.
เดอะสตูดิโอพาร์ค
(ประเทศไทย)
(“TSP”)

ธุรกิจ Post
Production
96.75%

บจก. ไทม์แลปส์
(“TL”)

14.29%

บจก. ทรานส์
ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม
(“TFF”)

**	บริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด (ME) บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จ�ำกัด (MP) และบริษัท คนท�ำหนังสือ จ�ำกัด (BM) อยู่ระหว่าง
การช�ำระบัญชี
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ลั
ก
ษณะ
การประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม โดยจ�ำแนกตามส่วนธุรกิจ ส�ำหรับปี 2558-2560 ประกอบด้วย
รายได้ต่างๆ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

ธุรกิจหลัก 						
1. ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
377.51
71.02
355.58
76.81
351.00
2. ผลิตรายการโทรทัศน์
124.95
23.51
81.69
17.65
58.45
3. ให้บริการตัดต่อ
9.63
1.81
12.47
2.69
22.43
4. ผลิตภาพยนตร์โฆษณา
6.54
1.23
2.43
0.53
5. ให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ	
12.17
6. ขายสินค้า
5.69
1.07
4.50
0.97
4.36
รายได้จากธุรกิจหลัก
524.32
98.64
456.67
98.65
448.41
รายได้อื่นๆ
7.21
1.36
6.24
1.35
7.84
รายได้รวม
531.53 100.00
462.91
100.00
456.25

76.93
12.81
4.92
2.67
0.96
98.28
1.72
100.00

หมายเหตุ * ธุรกิจจัดกิจกรรม และธุรกิจสิ่งพิมพ์ กลุ่มบริษัทหยุดการด�ำเนินงานแล้วในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจดังนี้ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจ
ให้บริการตัดต่อ (Post Production) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ

1 ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ
ลักษณะการให้บริการ
	กลุ่มบริษัทโดย GH ด�ำเนินธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้อุปกรณ์
และทีมงานที่มีคุณภาพในการถ่ายท�ำได้แก่ภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์โฆษณา สารคดี และมิวสิควีดีโอ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยให้บริการภายใต้แบรนด์ “เกียร์เฮด” และกลุ่มตลาด ละคร และรายการโทรทัศน์ ภายใต้แบรนด์
“แฮนดี้ เกียร์”
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อุปกรณ์ที่ GH ให้เช่าหลักๆ มีดังนี้
อุปกรณ์ให้เช่า

ตัวอย่าง

อุปกรณ์กล้องดิจิตอล	กล้องยี่ห้อ Arriflex, Red, Phantom, Sony, Canon, Go Pro เลนส์ Arri, Hawk, Master Prime,
Angenieux, Cooke และ Drone ส�ำหรับถ่ายภาพทางอากาศ
อุปกรณ์ไฟ
Tungsten , Daylight , LED รุ่นใหม่ๆ , Super Silent Generator
อุปกรณ์เสียง
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องผสมเสียง ไมโครโฟน
อุปกรณ์กริ๊ป
เครน , ดอลลี่ , Stabilizer and Non Stabilizer Remote Head , Telescopic Crane
อุปกรณ์ริก
อุปกรณ์ที่จัดท�ำขึ้นมาพิเศษ เพื่อใช้ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์ตามความต้องการของลูกค้า
รถบริการ
รถตู้บริการ รถบริการเครื่องดื่ม รถบริการห้องน�้ำและรถมอเตอร์โฮม

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

•

อุตสาหกรรมภาพยนตร์

			ในปี 2560 ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมจะมีการเติบโตขึ้นโดยเฉพาะภาคการส่งออก
และการท่องเที่ยว แต่ในด้านอุตสาหกรรมบันเทิงยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากความเศร้าโศกของปวงชนชาวไทย
จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชยั ง ไม่ จ างหาย ประกอบกั บ
ทางภาครั ฐ ยั ง คงขอความร่ ว มมื อ ภาคเอกชนในการควบคุ ม บรรยากาศภาพยนตร์ แ ละรายการบั น เทิ ง
เผยแพร่ออกทางสื่อต่างๆ อีกทั้งการที่โรงภาพยนตร์เลือกที่จะฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่ท�ำเงินมากๆ
จากฮอลลี วู ด และเหลื อ พื้ น ที่ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ยให้ แ ก่ ภ าพยนตร์ ไ ทยและประเทศอื่ น ๆ มี ผ ลต่ อ รายได้ ข อง
ภาพยนตร์ไทยและจากประเทศเหล่านั้นๆอย่างมาก สาเหตุอีกประการหนึ่งคือจากการที่ภาพยนตร์ไทย
ออกฉายในปี 2559 ทั้งสิ้น มี 49 เรื่อง แต่มีเพียง 17 เรื่องที่ท�ำรายได้เกิน 1 ล้านบาท ท�ำให้ผู้ที่จะลงทุน
สร้างภาพยนตร์เกิดความลังเลที่จะลงทุนเงินจ�ำนวนมากๆ ในการสร้างภาพยนตร์ ซึ่งในปี 2560 ก็เช่นกัน
โดยภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์จ�ำนวน 52 เรื่อง มีเพียงภาพยนตร์เรื่องเดียวที่ท�ำรายได้เกิน
100 ล้ า นบาท คื อ เรื่ อ งฉลาดเกมส์ โ กง (112 ล้ า นบาท) และเกื อ บครึ่ ง ท� ำ รายได้ ไ ม่ ถึ ง 1 ล้ า นบาท
ด้วยเหตุนี้ผู้สร้างภาพยนตร์จึงพยายามจ�ำกัดงบประมาณสร้างภาพยนตร์ซึ่งส่งผลมาถึงงบในการเช่าอุปกรณ์
ถ่ายท�ำภาพยนตร์ด้วย
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อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
			

รายชื่อภาพยนตร์
ฉลาดแกมโกง
ส้มภัคเสี้ยน
มิสเตอร์...เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ
เพื่อน.....ที่ระลึก
Thailand Only เมืองไทยอะไรก็ได้
สลัมบอย ซอยตื้ด
โอเวอร์ไซส์ ทลายพุง
สยามสแควร์
สาระแน เลิฟยูวว
ทองดีฟันขาว

รายได้ (ล้านบาท)
112.0
74.9
66.8
33.7
23.6
17.5
14.0
9.3
7.4
6.5

10 อันดับรายได้ภาพยนตร์ไทยปี 2560 ที่มา : Buggaboo Movie

			ในส่วนของภาพยนตร์และโฆษณาจากต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
แต่เมือ่ มองถึงงบประมาณการผลิตแต่ละเรือ่ งกลับมีนอ้ ยลง การแข่งขันเพือ่ ให้ได้งานมามิได้เกิดขึน้ เพียงเฉพาะ
ระหว่างบริษัทด้วยกัน แต่ขยายตัวขึ้นไปถึงระดับประเทศ โดยรัฐบาลแต่ละประเทศต่างก็ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ใน
การดึงดูดภาพยนตร์และโฆษณาเข้ามาถ่ายท�ำในประเทศของตนเพื่อสร้างรายได้ สร้างทักษะความรู้ในแขนง
ภาพยนตร์ และสร้างภาพลักษณ์ให้ชาวต่างชาติมาเทีย่ วในประเทศของตนให้มากขึน้ การทีเ่ ทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นา
อุปกรณ์ถ่ายท�ำมีคุณภาพสูงขึ้นในขนาดที่เล็กลงท�ำให้ง่ายต่อการน�ำขึ้นเครื่องบิน ระบบการขนส่งที่สะดวกขึ้น
ท�ำให้การขนส่งอุปกรณ์ไฟและอุปกรณ์อนื่ ๆ จากประเทศของลูกค้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยได้งา่ ยขึน้ องค์ประ
กอบอื่นๆ เช่น การเมือง อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และความสะดวกในการติดต่อประสานงานขออนุญาตต่างๆ ก็
มีผลต่อการเลือกประเทศที่จะเข้าไปถ่ายท�ำด้วย
			รัฐบาลไทยเองก็ได้ตระหนักถึงการแข่งขันในระดับประเทศนี้ จึงได้หารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและ
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 : คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงวัฒนธรรม
(วธ.) เสนอ ดังนี้
			

1.	เห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
แผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว

			

2.	มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์

			

3.	เห็นชอบให้สำ� นักงบประมาณ (สงป.) ใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ประจ�ำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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สาระส�ำคัญของเรื่อง

			วธ.รายงานว่ารัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายในการใช้วฒ
ั นธรรมเพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์พฒ
ั นาความร่วมมือและความสัมพันธ์อนั ดีกบั ต่างประเทศ
รวมถึงการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจส่งเสริมตราสินค้าและพัฒนาตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและพัฒนาการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์ เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ของประเทศไทย คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติจึงได้จัดท� ำยุทธศาสตร์การส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยให้มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน มีกลไกการบริหารจัดการและบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
			
			
			
			
			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรในการผลิตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์ไทยให้เป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ยุทธศาสตร์ที่ 4	ส่งเสริมความร่วมมือในการร่วมลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงธุรกิจถ่ายท�ำภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์

			อีกมาตรการที่จะช่วยดึงดูดผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศให้สนใจเข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยก็คือผู้สร้าง
ที่เข้ามาใช้ไทยถ่ายท�ำภาพยนตร์ จะได้รับการคืนเงิน 15 % ส�ำหรับกองถ่ายท�ำที่ใช้งบขั้นต�่ำ 50 ล้านบาท และ
ให้คืนเพิ่มอีก 3% เมื่อจ้างงานคนไทยในต�ำแหน่งส�ำคัญ รวมถึงให้คืนเพิ่มอีก 2 % ส�ำหรับกองถ่ายที่ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ตามที่ไทยก�ำหนดโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2560
สถิติการเข้ามาถ่ายท�ำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (แยกตามประเภท)
ประเภท (เรื่อง/ปี)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ภาพยนตร์โฆษณา
ภาพยนตร์สารคดี
มิวสิควีดีโอ		
รายการโทรทัศน์		
รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา
ละเอียดอ่อน		
รายการเกมส์/เรียลลิตี้
ละครโทรทัศน์		
ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์
ภาพยนตร์เรื่องยาว
อื่นๆ		
รวม (เรื่อง)		
รายได้ (ล้านบาท)
ผลต่าง (%)		

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

4
8
8
6
6
8
14
35
3
1
9
3
6
4
6
7
1
1
3
2
2
7
9
8
7
16
16
15
49
35
53
67
41
63
50
84
4
3
35
578
606
636
717
631
724
779
810
1,869.15 1,226.45 1,781.93 2,173.35 1,934.18 3,164.30 2,371.10 3,074.11
108.19
-34.38
45.29
21.97
-11.00
63.60
-25.07
29.65

ที่มา : กองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว
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•

อุตสาหกรรมโฆษณา

			อุตสาหกรรมโฆษณาอยู่ในสภาวะติดลบมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2560 เป็นปีที่สองแล้ว โดยอ้างอิงข้อมูล
จากนีลเส็น เมื่อปี 2558 ธุรกิจโฆษณามีมูลค่า 122,175 ล้านบาท ปี 2559 ธุรกิจโฆษณามีมูลค่า 107,923
ล้านบาท ลดลง 11% และในปี 2560 ธุรกิจโฆษณามีมูลค่า 101,445 ล้านบาท ลดลง 6% จากปี 2559
โดยสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจ การงดกิจกรรมการตลาดและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สื่อยุคดิจิทัล
			อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มงบโฆษณาในปี 2561 จะกลับมาเติบโต ส่วนหนึ่งจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) คาดการณ์จีดีพี GDP ปี 2561 ว่าจะเติบโต
ร้อยละ 3.6-4.6 ทั้งนี้ ปัจจัยบวกมาจากตัวเลขการส่งออกที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ภาคอุตสาหกรรม
เติบโตขึ้นและภาคการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนที่คาดว่าจะส่งให้ภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ
ปี 2561 เติบโต แบรนด์สินค้าต่างๆ จะเริ่มกลับมาใช้งบโฆษณา เพื่อสร้างบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย
กระตุ้นยอดขายเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่องบประมาณส�ำหรับการเช่าอุปกรณ์ใน
การถ่ายท�ำโฆษณาด้วย
2. ภาวะการแข่งขัน
		

ปัจจัยที่ลูกค้าใช้ในการเลือกใช้บริการเช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำภาพยนตร์หลักๆ ได้แก่

		

2.1	ราคา เป็นปัจจัยหลักทีล่ กู ค้าเลือกใช้เป็นอันดับแรก เนือ่ งด้วยเศรษฐกิจและการแข่งขันของลูกค้ากันเองเพือ่ ให้
ได้งาน ท�ำให้งบในการถ่ายท�ำถูกลดต�ำ่ ลงมาด้วย การแข่งขันกันลดราคามีแต่จะท�ำให้สถานการณ์บริษทั ย�ำ่ แย่ลง

		

2.2	ทีมงาน ทั้งส่วนที่ออกกองและส่วนสนับสนุนที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้งานของลูกค้าส�ำเร็จด้วยดีอย่าง
รวดเร็วและเรียบร้อย อีกทั้งช่วยให้ภาพลักษณ์ของกองถ่ายดูดีเป็นระเบียบเรียบร้อย

		

2.3	อุปกรณ์ พืน้ ฐานของแต่ละบริษทั ให้เช่าจะมีเหมือนๆ กัน บริษทั ให้เช่าทีม่ อี ปุ กรณ์สภาพดี รุน่ ใหม่ มีความหลาก
หลาย และมีอุปกรณ์ที่พิเศษกว่าจะได้เปรียบกว่าที่อื่น มีบ่อยครั้งที่ลูกค้าสอบถามถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่หรือเพียง
บางชิ้นที่เราไม่มีแต่คู่แข่งมี ท�ำให้ลูกค้าน�ำงานทั้งหมดไปใช้คู่แข่ง

		

2.4	ชื่อเสียง เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศที่ไม่เคยมาถ่ายท�ำในประเทศไทย
มักจะสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เคยมาใช้บริการ

2. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ลักษณะการให้บริการ
	กลุม่ บริษทั ด�ำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 2 รูปแบบได้แก่ 1) การเช่าเวลาจากสถานีโทรทัศน์ เพือ่ ออกอากาศรายการ
โทรทัศน์ของบริษัท 2) การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ให้แก่สถานี (ผู้จ้าง) โดยรายได้จากธุรกิจดังกล่าวมาจากการขาย
เวลาโฆษณาหรือการโปรโมทสินค้าและ/หรือบริการในรายการโทรทัศน์ และจากการรับจ้างผลิตรายการ ส�ำหรับรูปแบบ
รายการของกลุ่มบริษัทมีรูปแบบดังนี้
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เกมโชว์
	รายการที่ให้ผู้ร่วมรายการเล่นเกมเพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัล โดยมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมรายการและผู้ชมรายการได้รับทั้งสาระ
และความบันเทิง โดยสอดแทรก แง่คดิ และความรูต้ า่ งๆ ผ่านความสามารถของผูเ้ ล่นเกม หรือการสัมภาษณ์ผรู้ ว่ มรายการ
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ที่ออกอากาศจ�ำนวน 1 รายการ ดังนี้
•	รายการ “ปลดหนี”้ เป็นรายการเกมโชว์ประเภทสาระและบันเทิงเพือ่ สังคม น�ำความสามารถพิเศษของผูร้ ว่ มรายการ
มาเล่นเกมเพื่อปลดหนี้ ถ้าท�ำส�ำเร็จทางรายการก็จะปลดหนี้ให้ โดยผู้ชมรายการได้รับทั้งสาระและความบันเทิง
เน้นการช่วยเหลือคนในสังคมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีการสอดแทรกเนื้อหา แง่คิดและความรู้ต่างๆ ไว้ในรายการ
ผ่านความสามรถของผู้เล่นเกม
การตลาดและการแข่งขัน
1. อุตสาหกรรม
		

•

อุตสาหกรรมโฆษณา

			

ตารางเปรียบเทียบเม็ดเงินโฆษณา ปี 2559-2560

สื่อโฆษณาจ�ำแนกตามประเภท
ทีวี			
ทีวีอนาล็อก
เคเบิลทีวี / ทีวีดาวเทียม
ทีวีดิจิตอล
หนังสือพิมพ์
โรงภาพยนตร์
วิทยุ		
นิตยสาร
สื่อกลางแจ้ง
สื่อเคลื่อนที่ (Transit)
สื่อในห้าง (In-Store)
สื่ออินเตอร์เน็ต (Internet)
รวม		

ปี 2559
(ล้านบาท)

70,994
47,151
3,450
20,393
9,857
5,445
5,263
2,926
5,667
5,337
703
1,731
107,923

ปี 2560
(ล้านบาท)

65,786
40,966
2,913
21,907
7,706
6,807
4,476
1,943
6,391
5,878
946
1,513
101,445

การเติบโต
(%)

-7.34
-13.12
-15.57
7.42
-21.82
25.01
-14.95
-33.60
12.78
10.14
34.57
-12.59
-6.00

ที่มา : Nielsen Media Research

			สื่อทีวียังคงครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด โดยสื่อทีวีอนาล็อกยังคงรักษาอันดับ 1 ขณะที่สื่อทีวีดิจิตอลเติบโต
ตามมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนสื่อที่ได้รับผลกระทบคือสื่อนิตยสาร สื่อหนังสือพิมพ์และสื่อวิทยุ แต่อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าเม็ดเงินโฆษณาสื่อทีวีจะมีมูลค่าที่สูง แต่การแข่งขันก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะสื่อทีวีเป็นธุรกิจที่
ต้องใช้เงินลงทุนอย่างมาก ในการลงทุนด้านบุคลากร เทคโนโลยี และคอนเทนต์ อีกทั้งการขยายแพตลฟอร์ม
ไปยังสื่อออนไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเสพสื่อและคอนเทนต์ในปัจจุบัน ส่งผลให้เม็ด
เงินโฆษณากระจายตัวไปสู่สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น
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มูลค่าการใช้จ่ายผ่านสื่อโฆษณาในประเทศไทย ปี 2550 - 2560 (ล้านบาท)

CAGR 0.98%
101,010

104,075

113,945

113,097

118,364

122,175
107,923

101,446

92,035

90,131

90,341

53,491

51,137

52,935

60,766

62,238

68,105

69,249

79,590

84,398

70,994

65,786

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

สื่อทีวี

สื่อโฆษณาทุกประเภท

2. ภาวะการแข่งขัน
		ผู้ประกอบการรายการโทรทัศน์ ต้องพยายามมองหาคอนเทนต์รายการใหม่ๆ คอนเทนต์ที่แตกต่าง หรือน� ำเข้า
คอนเทนต์จากต่างประเทศ เพื่อที่จะดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาชมรายการมากขึ้น เนื่องจากสถานีมีจ�ำนวนมากขึ้น และ
ขณะเดียวกันต้องบริหารจัดการต้นทุนการผลิต ตลอดจนการผลิตรายการที่ตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้า
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3. ธุรกิจ Post Production
ลักษณะการให้บริการ
	กลุ่มบริษัทให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภาพยนตร์เรื่องยาวและภาพยนตร์โฆษณาในขั้นตอนหลังการถ่ายท�ำ (Post
Production) การผลิตภาพยนตร์เรื่องยาวโฆษณามีขบวนการแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
1. การเตรียมงานสร้าง ( Pre-Production)
2. การถ่ายท�ำ ( Production)
3. ขบวนการผลิตหลังการถ่ายท�ำ (Post Production)
	โพสโปรดักชั่น ( Post Production) คือ ขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตภาพยนตร์หลังการถ่ายท�ำเสร็จสิ้นลง ไม่ว่าจะ
เป็นภาพยนตร์เรื่องยาว หรือภาพยนตร์โฆษณาที่ออกอากาศทางทีวี ขบวนการผลิตประกอบด้วยการตัดต่อ (Editing)
การปรับแก้สีภาพ (Color Grading) การท�ำเทคนิคต่างๆ ด้านภาพ (Visual Effects, Computer Graphics)
และการท�ำเสียง (Sound Mixing) เพื่อได้ Master ที่สมบูรณ์ก่อนที่จะน�ำไปฉายตามสื่อต่างๆ
การตลาดและการแข่งขัน
1. อุตสาหกรรม
		

•

อุตสาหกรรมผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องยาวและภาพยนตร์โฆษณา (Post Production House)

			ปัจจุบันอุตสาหกรรมผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องยาวและภาพยนตร์โฆษณาในขั้นตอนหลังการถ่ายท�ำ (Post
Production House) รายใหญ่เริม่ ลดลง เนือ่ งจาก
ปั จ จุบันลูก ค้าใช้เ งินน้อยลง เป็นผลให้ Post
Production House ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่มีลูกค้าอยู่แล้วต้องถูกแย่งตลาดจึงต้องปรับตัว
2. ภาวะการแข่งขัน
		Post Production House ขนาดใหญ่ทเี่ หลืออยู่ มีการ
ปรับตัวลงมารับงานขนาดกลางและขนาดเล็ก จากเดิม
ที่เคยรับแต่งานขนาดใหญ่ ท�ำให้การแข่งขันในตลาด
กลางและขนาดเล็กเพิม่ สูงขึน้ และยังคงตัดราคากันเอง
เพื่อแย่งลูกค้าเป็นสาเหตุที่ท�ำให้รายได้ต่อเรื่องของ
Post Production House มีจ�ำนวนลดน้อยลงตลอด
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4. ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ 
	โครงการสตูดิโอให้เช่า (The Studio Park (Thailand)) ตั้งอยู่บนที่ 216 ไร่ ที่อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เริ่มเปิดด�ำเนินการได้ภายในกลางปี 2560
ลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ
เป็นโครงการให้เช่าสตูดิโอ โดยมีสตูดิโอจ�ำนวน 5 สตูดิโอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		

สตูดิโอขนาดเล็ก 20 x 30 x 12 เมตร จ�ำนวน 2 สตูดิโอ

		

สตูดิโอขนากลาง 30 x 40 x 12 เมตร จ�ำนวน 2 สตูดิโอ

		

สตูดิโอขนาดใหญ่ 40 x 60 x 14 เมตร จ�ำนวน 1 สตูดิโอ

โดยฟังก์ชั่นหลักๆ ของโครงการ ประกอบด้วย
•

Acoustic Design ระบบป้องกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (“NC 25”)

•

Practical Design ระบบโครงสร้างที่รองรับน�้ำหนักได้มาก

•	Space พื้นที่โล่งกว้างซึ่งสามารถรองรับการสร้างหรือจ�ำลองฉากส�ำหรับภาพยนตร์และรายการต่างๆ ทั้งจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ
•	Production Convenience ฟังก์ชั่นต่างๆส�ำหรับอ�ำนวยความสะดวกสบายครบครันเช่น ห้องแต่งตัว ห้องพัก
นักแสดง ห้องประชุม ห้อง VIP Room ที่มีความเป็นส่วนตัว เป็นต้น ซึ่งภายในสตูดิโอ มีห้อง VIP Lounge
จ�ำนวน 2 ห้อง ( VIP Lounge A และ Lounge B) ส�ำหรับรองรับลูกค้าพิเศษ โดยเฉพาะ Lounge B มีช่องหน้าต่าง
ที่สามารถมองลงไปเห็นในขณะถ่ายท�ำในสตูดิโอได้ หรือสามารถ Line monitor ขึ้นมาให้ดูแบบ Real Time
บนห้องรับรองได้ส�ำหรับลูกค้าหรือแขกคนส�ำคัญ และมีอาคารสร้างและเก็บฉาก ตลอดจนพื้นที่จอดรถที่สามารถ
รองรับรถทีมงานได้จ�ำนวนมาก เพื่อรองรับการใช้บริการ
		ในปี 2560 มีอาคารหลังใหม่ Production Office หรือ บ้านต้นไม้ ซึ่งเป็นอาคารรูปแบบโปร่ง สามารถมองเห็น
วิวได้รอบ มีห้องทั้งหมด 4 ห้อง ซึ่งสามารถเปิดเป็นส่วนเพิ่มเติมส�ำหรับการถ่ายท�ำ โดยสามารถดัดแปลงห้องต่างๆ
เหล่านี้ได้ ตลอดจนมีการก่อสร้างสถานที่ส�ำหรับเป็นครัวส�ำหรับกองถ่ายท�ำ ซึ่งสามารถแยกเป็นส่วนครัวเนื้อสัตว์
ครัวผัก และส่วนอาหารฮาลาล (Halal) ได้
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้เช่าภายนอกอาคาร (Out Door) ส�ำหรับรองรับการใช้บริการได้อย่างครบถ้วน เช่น
•

Backlot พื้นที่ว่างที่สามารถสร้างฉากที่ต้องการถ่ายท�ำภายนอกไม่จ�ำกัดขนาด

•	T Lot พื้นที่ระหว่างอาคารที่สามารถสร้างฉากที่เป็นลักษณะทางเดิน ตรอก ซอกซอย ซึ่งต้องอาศัยอาคารเป็น
ตัวรับฉาก
•

Lake ทะเลสาบธรรมชาติภายในโครงการ สามารถถ่ายท�ำบรรยากาศริมน�้ำได้

•

Natural Canal บรรยากาศคลองธรรมชาติ

•	Warehouse โกดังเปล่าที่มีโครงสร้างสวยงาม เหมาะแก่การเป็นฉากถ่ายท�ำ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ โฆษณา
ภาพนิ่ง หรือแม้แต่เกมส์โชว์ หรือใช้เป็นที่พักกองถ่ายก็ยังได้
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การตลาดและการแข่งขัน
1. อุตสาหกรรม
		จากข้อมูลของกองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว มีภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทย
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 จ�ำนวน 810 เรื่อง เป็นมูลค่า 3,074.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 29.65 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2559 โดยประเทศทีย่ งั คงเข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยยังคงเป็นประเทศญีป่ นุ่
ประเทศแถบยุโรป และประเทศอินเดีย
		
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00

•

รายได้ในการเข้ามาถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ปี 2553 - พ.ย. 2560
3,164.30
1,869.15

1,781.93

2,173.35

3,074.11
2,371.10

1,934.18

1,226.45

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

รายได้ (ล้านบาท)
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ปี 2558

ปี 2559

ม.ค. - พ.ย.
ปี 2560

ข้อมูลถึงเดือนพฤศจิกายน 2560

		 •	จ�ำนวนภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทย มกราคม-พฤศจิกายน 2560
			 (แยกตามประเภท)
Feature Film 84

TV Series 15

Others

0

TV Drama 2
Game Show / Reality 0
Sensitive Content
TV Program 35
TV Program 93

Advertising

371
Music Video 54

Advertising
Documentary
Music Video
TV Program
Sensitive Content
TV Program
TV Drama
Game Show / Reality

Documentary

156

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

ข้อมูล มกราคม-พฤศจิกายน 2560

2. การแข่งขัน
		เนื่องจากโครงการ The Studio Park (Thailand) เป็นสตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างขึ้น
เทียบเท่ามาตรฐานสากล ทั้งระบบโครงสร้างและระบบป้องกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (“NC 25”) ท�ำให้
โครงการ The Studio Park (Thailand) มีส่วนได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนการ
มีธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำที่บริษัทมีความช�ำนาญและประสบการณ์ในการให้บริการในวงการถึง 20 ปีอยู่
ในบริเวณเดียวกัน ท�ำให้บริษัทมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกด้าน
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ปัความเสี
จจั่ยยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจ Post Production
และธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ ซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความล้าสมัยของอุปกรณ์ถ่ายท�ำ
ก ลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์โฆษณา รายการโทรทัศน์ และงานละคร
ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งลูกค้ามักจะเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีอุปกรณ์ใหม่ๆ
ตามที่คุ้นเคย อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรจนสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์บางชนิดที่เป็นเทคนิคพิเศษออกมารองรับการให้บริการแก่ลูกค้าได้
เป็นอย่างดี ตลอดจนกลุ่มบริษัทจัดให้มีการเทรนนิ่งบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะความช�ำนาญความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ลูกค้า
ความเสี่ยงจากการลงทุนในอุปกรณ์
ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำต้องมีการลงทุนซือ้ อุปกรณ์มาเพือ่ ประกอบธุรกิจ ต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องลงทุนอย่างต่อ
เนื่อง ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนหากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้รับความนิยมและไม่สามารถคืนทุนได้ อย่างไร
ก็ตามในการลงทุนด้านอุปกรณ์แต่ละครัง้ กลุม่ บริษทั จะมีการพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าโดยอาจมีการสอบถามลูกค้า
ในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ยังได้มีการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการท�ำก�ำไรของสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน และ
โครงการ The studio Park ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท เป็นธุรกิจให้บริการและให้เช่าสตูดิโอที่มีมาตรฐานระดับสากล
ซึ่งภายในโครงการมีอาคารจัดเก็บอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำ (Ware House) ของธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำตั้งอยู่ภายใน
บริเวณของโครงการด้วย ซึง่ เป็นการให้บริการแก่ลกู ค้าได้ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว และเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งให้แก่ลกู ค้า
ซึง่ จะท�ำให้ลกู ค้าตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในการเรียกใช้บริการอุปกรณ์ตา่ งๆเพิม่ ได้ตลอดเวลา ท�ำให้กลุม่ บริษทั มัน่ ใจได้วา่ อัตรา
ผลตอบแทนในสินทรัพย์จะเป็นอัตราที่สูงเพิ่มขึ้น
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ความเสี่ยงจากการปรับผังรายการของสถานีหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
ในการด�ำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เพือ่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ กลุม่ บริษทั อาจมีความเสีย่ งจากการปรับผังรายการ
ของสถานีเพือ่ การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดหรือรักษาเรตติง้ หรือการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในสัญญา เช่น การขึน้ ค่าเช่าเวลา
หรือ การลดสัดส่วนรายได้หรือเวลาโฆษณาของบริษทั เป็นต้น ซึง่ อาจกระทบต่อความต่อเนือ่ งของการออกอากาศของรายการ
โทรทัศน์ อย่างไรก็ดี กลุม่ บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความเสีย่ งดังกล่าวและพยายามลดโอกาสทีร่ ายการของกลุม่ บริษทั จะไม่ได้รบั การ
ต่อสัญญาหรือต่อสัญญาด้วยเงื่อนไขที่ด้อยลง กลุ่มบริษัทจึงได้มีการพัฒนารายการอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอเพื่อเป้าหมาย
ในการเพิ่มจ�ำนวนผู้ชมรายการ กระแสนิยม (เพิ่มเรตติ้งรายการ) และเพิ่มผู้สนับสนุนรายการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส�ำหรับทาง
สถานีโทรทัศน์ที่ใช้ตัดสินใจ โดยการติดตามผลระดับความนิยมและกระแสตอบรับของผู้ชมอย่างต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบ
รายการ (Content) ของแต่ละรายการให้ได้รับกระแสตอบรับมากยิ่งขึ้น
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ความเสี่ยงจากการกระจายการใช้เม็ดเงินโฆษณาไปสู่สื่อรูปแบบใหม่ๆ แทนสื่อโทรทัศน์
แนวโน้มการใช้สื่อโฆษณาก�ำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน จากการใช้งบประมาณผ่านสื่อโทรทัศน์อนาล็อก(ฟรีทีวี) กระจายงบ
ประมาณไปยังสื่อโฆษณาต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อทีวีดิจิตอล สื่อโฆษณาออนไลน์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อกลางแจ้ง
สื่อเคลื่อนที่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลกล่าวได้ว่าทั้งสื่ออนาล็อกและสื่อดิจิตอลยังคงเป็นสื่อโทรทัศน์ที่มีผู้ลงทุนซื้อสื่อสูงและครองส่วน
แบ่งการตลาดสูงสุด เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจ�ำนวนมาก (Mass Market) และจากการแข่งขันการใช้
สื่อโฆษณาโทรทัศน์ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน์ (Content) ด้วย ซึ่งกลุ่มบริษัท
ตระหนักถึงความส�ำคัญ จึงได้พฒ
ั นารูปแบบการน�ำเสนอและเนือ้ หาของรายการให้มคี วามหลากหลาย ให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้อง
กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งรูปแบบรายการเดิมและรายการใหม่ๆ
ความเสี่ยงจากการจ�ำกัดการใช้งบประมาณโฆษณาของผู้ประกอบการ
จากสภาพเศรษฐกิจตลอดจนปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ส่งผลต่อก�ำลังซื้อของผู้บริโภค ส่งผลต่อเนื่องมายังการใช้งบประมาณโฆษณา
ของผู้ประกอบการ ซึ่งมีแนวโน้มใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังด้วยการจ�ำกัดงบประมาณรวมถึงการปรับจัดสรรและปรับ
พฤติกรรมจากเดิมที่เคยวางแผนซื้อสื่อโฆษณาระยะยาวทั้งปีมาสู่รูปแบบซื้อสื่อโฆษณาในระยะสั้นมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
จากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงประกอบกับการที่มีสื่อโฆษณาต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ยังคงสามารถดึงดูดให้ผู้ประกอบการ
ใช้งบประมาณโฆษณาในการน�ำเสนอสินค้าหรือบริหารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดึงดูดผู้ประกอบ
การรายใหม่ๆให้เข้ามาใช้จ่ายงบประมาณโฆษณา อีกทั้งในภาครัฐน่าจะมีโครงการใหม่ๆ ที่ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้น และหากเศรษฐกิจเติบโตขึ้นผู้ประกอบการจะมีความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้น ซึ่งส่งผล
ให้คาดว่าเม็ดเงินโฆษณายังคงเติบโตได้
ธุรกิจ Post Production
ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
จากอดีตขั้นตอนหลังการถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่องยาวหรือโฆษณา (Post Production) เป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้ประกอบการที่
เป็นรายใหญ่จำ� นวนเพียงไม่กรี่ ายเนือ่ งจากต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่ในปัจจุบนั จากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสง่ ผลให้ราคา
ของอุปกรณ์ตลอดจนซอฟแวร์ที่ใช้ในการอุตสาหกรรม Post Production ปรับตัวลดลง และจ�ำนวนผู้ประกอบการเพิ่มมาก
ขึ้นส่งผลให้มีการแข่งขันสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนผู้ประกอบการ Post Production House ที่เพิ่มขึ้น มิได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบตามความต้องการ
เนื่องจากบางแห่งให้บริการได้เฉพาะด้านเท่านั้น เช่น ให้บริการเฉพาะการตัดต่อภาพ หรือเฉพาะการแก้สีภาพ เป็นต้น แต่
บริษัทให้บริการในลักษณะครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ตลอดจนลด
เวลาในการท�ำงานและลดต้นทุนในการเปลี่ยนสถานที่ที่จะต้องท�ำให้ครบทุกขั้นตอน
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาทรัพยากรบุคคล
ธุรกิจ Post Production เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์เป็นพิเศษที่สร้างชื่อเสียง
และความเชือ่ ถือกับลูกค้า ดังนัน้ บริษทั จึงมีบคุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านและอุปกรณ์ทที่ นั สมัย โดยบริษทั เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานและเติบโตไปพร้อมๆกับความส�ำเร็จของบริษัท
ตลอดจนบุคลากรหลักของธุรกิจนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในธุรกิจ Post Production ซึ่งพร้อมที่จะผลักดันและพัฒนาธุรกิจให้
สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ
ความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาผู้เช่าได้ตามเป้าหมาย
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ อาจส่งผลให้โครงการ The Studio Park ไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนทีด่ แี ก่บริษทั ได้ อย่างไร
ก็ตามบริษทั ได้มแี นวทางการบรรเทาความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ และด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสือ่ ภาพยนตร์
และโทรทัศน์ ท�ำให้บริษทั เล็งเห็นถึงความต้องการใช้งานสตูดโิ อทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนีบ้ ริษทั เป็นผูป้ ระกอบการรายแรกในธุรกิจ
ทีใ่ ห้บริการสตูดโิ อให้เช่าตามระดับมาตรฐาน NC 25 และมีอปุ กรณ์ให้เช่าทีท่ นั สมัยส�ำหรับการถ่ายท�ำ ซึง่ เป็นจุดแข็งผนวกกับ
ฟังก์ชนั่ ต่างๆ ทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวกสบายทีจ่ ะตอบโจทย์ให้แก่ลกู ค้าได้อย่างครบครัน ตลอดจนโยบายของรัฐบาลทีจ่ งู ใจให้
ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามาใช้อุปกรณ์รวมถึงสถานที่ในประเทศเป็นสถานที่ถ่ายท�ำ รวมถึงเพื่อรองรับการแข่งขัน
ในธุรกิจทีวีดิจิตอลที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าโครงการ The Studio Park จะได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 63.30 ของ
ทุนช�ำระแล้วทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ
ก�ำหนดนโยบายการบริหารงานระดับหนึ่ง นอกจากนี้การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัว ยังท�ำให้โอกาสที่บริษัทจะถูกครอบง�ำ
กิจการ (takeover) โดยบุคคลอื่นไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการยินยอมของบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด แม้ว่าผู้
ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่จะท�ำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีบริษัทได้ตระหนักถึงในเรื่องนี้ จึงมีการปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการที่บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
จากกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 9 ท่าน เป็นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ
ของคณะกรรมการและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะผู้บริหาร นอกจากนี้หาก
มีวาระด�ำเนินการเรื่องใดที่นัยส�ำคัญตามกฎหมาย บริษัทจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
ปัจจัยต่างๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นเป็นหลักประกันความเสี่ยงในด้านการบริหารและการจัดการได้เป็นอย่างดี
ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีกิจการที่อาจแข่งขันกัน
บีบีทีวี ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท (เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท)
เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดของบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เช่นเดียว
กับบริษัท โดยมีเดีย สตูดิโอ ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและบันเทิงทั่วไปเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 7 เพียงสถานีเดียว จึงอาจพิจารณาได้ว่ามีการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างไรก็ดี แม้ทั้ง 2 บริษัทมีความเกี่ยวข้อง
โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกัน แต่ในด้านการผลิต บุคลากรและทีมงานของบริษัทและมีเดีย สตูดิโอ ไม่ได้เป็นบุคคล
เดียวกัน นอกจากนี้ แม้ทงั้ สองบริษทั จะด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์เช่นเดียวกัน แต่กม็ คี วามแตกต่าง
ในรูปแบบและประเภทรายการ รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจอื่นที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เป็นเพียงหนึ่ง
ในหลายธุรกิจของบริษทั และจากแผนงาน บริษทั ให้ความส�ำคัญและมุง่ เน้นทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจให้เช่าสตูดโิ อ สถานทีถ่ า่ ยท�ำ
และธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ โดยเน้นรองรับทุกกลุ่มลูกค้า
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ผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 781,629,851 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 781,629,851 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนเรียกช�ำระแล้ว 781,628,733 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 781,628,733 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
1. บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด /1
2. กลุม่ คล่องประกิจ
2.1 นายวินัย คล่องประกิจ
2.2 นางสาวรริศา คล่องประกิจ
2.3 นางสาวริศรา คล่องประกิจ
2.4 นางวิภา คล่องประกิจ
2.5 นายวิรัตน์ คล่องประกิจ
2.6 นางสาวรัตนา คล่องประกิจ
2.7 นางพรรณี คล่องประกิจ
3. กลุ่มมงคลทรัพยา
3.1 นายภาณุมาศ มงคลทรัพยา
3.2 นายกริชชัย มงคลทรัพยา
3.3 นายภิญโญ มลคลทรัพยา
4. นายวีระ ศุภราทิตย์
5. กลุ่มปิยะประพันธ์พงษ์
5.1 นายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์
5.2 นางสาวศรีประภา ปิยะประพันธ์พงษ์
6. กลุ่มคาระวะวัฒนา
6.1 นายชญาน์วัต คาระวะวัฒนา
6.2 นางอารีวรรณ คาระวะวัฒนา
6.3 นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา
6.4 นายชัยภัฏ คาระวะวัฒนา

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
494,791,316
51,114,700
22,115,100
11,380,600
8,112,800
7,880,800
1,320,000
231,400
74,000
12,066,728
12,000,060
65,468
1,200
10,895,000
10,474,137
10,324,137
150,000
7,548,000
3,835,800
1,814,100
1,145,000
753,100

ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว
63.30
6.54
2.83
1.45
1.04
1.01
0.17
0.03
0.01
1.54
1.53
0.01
0.00
1.39
1.34
1.32
0.02
0.97
0.49
0.23
0.15
0.10
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รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

7. กลุ่มตันติเมธ		
7.1 นายธวัช ตันติเมธ
7.2 นายธนิตเล็ก ตันติเมธิ
8. นายแพทย์ประสาน เขมะคงคานนท์
9. นายพรชัย อริยรัชโตภาส
10. กลุ่มลออเสถียรกุล
10.1 นายวิชิต ลออเสถียรกุล
10.2 นายวิบูรณ์ ลออเสถียรกุล
ยอดรวม		
หมายเหต : /1
			
			
			
			

ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว

7,167,700
6,817,700
350,000
6,650,000
5,876,400
5,610,500
5,555,500
55,000
612,194,481

0.92
0.87
0.05
0.85
0.75
0.72
0.71
0.01
78.32

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

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทุก ๆ ปี ในอัตราขั้นต�่ำประมาณร้อยละ 40 ของผลก�ำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่น
ใดในการใช้เงินจ�ำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบการด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ใน
ส่วนของบริษัทย่อยบริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต�่ำ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการและความจ�ำเป็น
ในการใช้เงินทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ
ตารางการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
ปี
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%) ***
หมายเหตุ :

***

อัตราส่วนคิดจากงบการเงินรวม
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2555

2556

2557

2558

2559

0.23
0.06
26.61

0.20
0.10
60.06

0.06
0.055
99.58

(0.09)
-

(0.12)
-
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ด้านธุรกิจ
โพสต์โปรดักส์ชั่น

ด้านธุรกิจ
ให้เช่าอุปกรณ์

บจ. เกียร์เฮด

ด้านธุรกิจ
The Studio Park

The Studio Park

บจ. ไทม์แลปส์

สายธุรกิจ
โพสต์โปรดักส์ชั่น

สายธุรกิจ
ให้เช่าอุปกรณ์

สายธุรกิจ
The Studio Park

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้
า
ง
การจัดการ

ด้านธุรกิจ
การตลาด

ฝ่ายการตลาด

ด้านธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์
ฝ่ายผลิต
รายการโทรทัศน์

สายธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบัญชี
และงบประมาณ
ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายบริหาร
ส�ำนักงานกลาง

ด้านบัญชี
และเลขานุการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ด้านบุคคล
และธุรการ

สายจัดการองค์กรและสนับสนุนธุรกิจ

ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารเงิน

ฝ่ายวิเคราะห์และ
บริหารลูกหนี้

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านสนับสนุนธุรกิจ

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

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 ท่านประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ
ต�ำแหน่ง
			
			

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสมฤทธิ์/1 ศรีทองดี
นายภูมิชาย/1 วัชรพงศ์
นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์
นายพัฒนพงค์/1 หนูพันธ์
นายสรรสฤษดิ์/1 เย็นบ�ำรุง
นายณัฐวิทย์/1 บุณยะวัฒน์
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
นายฉัตรพี/2 ตันติเฉลิม
นายกมล รัตนไชย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการปี 2560
จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม

11
11
11
11
11
11
11
2
11

11
10
10
10
8
11
11
2
10

หมายเหตุ : /1 กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด (ซึ่งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นผู้ถือหุ้นหลัก)
/2
		
	นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ด�ำรงต�ำแหน่งแทนคุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเท่ากับวาระ
ที่เหลือของคุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. 	ต้องจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2.	ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารและ
การจั ด การของคณะกรรมการบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเว้ น แต่ ใ นเรื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้
คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการได้แก่เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้อง
ได้รับอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัท
ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
3.	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4.	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ�ำนาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ก็ได้
5.	ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีความโปร่งใส
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6.	ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการด�ำเนินตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ฝ่ายบริหาร
น�ำเสนอเรือ่ งทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของบริษทั รายการระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันเพือ่ พิจารณาให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.	จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน เพื่อเป็นผู้ติดตามด�ำเนินการรวมทั้งประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
	ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นายภูมิชาย วัชรพงศ์
2. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์
3. นายฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ
		
4. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง
		
5. นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ
		
6. นายณัฐพัสกร จั่นคต
		
7. นางลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์
		
8. นางสาวอุษา วรรณโมลี
		
9. นายฉัตรชัย ท้าววงษา

ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจบริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์และโฆษณา
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานจัดการองค์กรและสนับสนุนธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจบริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์และโฆษณา
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบริหารส�ำนักงานกลางและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายวิเคราะห์และบริหารลูกหนี้
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ด�ำเนินการและบริหารจัดการการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2.	ด�ำเนินการและบริหารจัดการการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
3.	มอบอ�ำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรท�ำหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่
บริหารในเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นและสมควร โดยให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารซึง่ อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราว
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5.	ด�ำเนินการและอนุมัติการเข้ารับว่าจ้าง รับท�ำงาน การตกลงผูกพันในการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
วงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15,000,000 บาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจ
อนุมัติและด�ำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทั แล้ว ทัง้ นีว้ งเงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการบริษัท
6.	มีอ�ำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค�ำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัท
เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก�ำหนดเงินเดือน และเงินอื่นๆ รวมตลอดถึง
การสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
	ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบี ย บข้ อบัง คับ ของบริษัท และในกรณีที่การด�ำเนินการใดที่มีห รืออาจมีผ ลประโยชน์ห รือส่ว นได้ส ่ว นเสี ย
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการดังกล่าว โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องน�ำเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาต่อไป
	นอกจากนี้ ในกรณีที่การท�ำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย แล้ ว แต่ ก รณี ต ามความหมายที่ ก� ำ หนดตามประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย การท�ำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามที่ ป ระกาศดั ง กล่ า วก� ำ หนดไว้ ใ นเรื่ อ งนั้ น ๆ ด้ ว ย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. ด�ำเนินการและบริหารจัดการการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2.	ด�ำเนินการและบริหารจัดการการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมติแล้ว
3.	มอบอ�ำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรท�ำหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการใน
เรื่องที่จ�ำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราว
5.	ด�ำเนินการและอนุมัติการเข้ารับว่าจ้าง รับท�ำงาน การตกลงผูกพันในการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี
วงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 บาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจ
อนุมัติและด�ำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
6.	มีอ�ำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค�ำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัท เช่น
การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก�ำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึง
การสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
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	ทั้ ง นี้ การมอบอ� ำ นาจดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ แ ก่ ก รรมการผู ้ จั ด การนั้ น ต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั และในกรณีการด�ำเนินการใดทีม่ หี รืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้สว่ นเสียของกรรมการ
ผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/
หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) กรรมการผู้จัดการไม่มีอ�ำนาจ
อนุมัติการด�ำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องน�ำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
	นอกจากนี้ ในกรณีที่การท�ำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย แล้ ว แต่ ก รณี ต ามความหมายที่ ก� ำ หนดตามประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย การท�ำรายดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามที่ ป ระกาศดั ง กล่ า วก� ำ หนดไว้ ใ นเรื่ อ งนั้ น ๆด้ ว ย เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2552

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	ปี 2560 การก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 มีมติ
เป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนประจ�ำปีแก่กรรมการดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ
60,000 บาท
กรรมการ
30,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการ
30,000 บาท
กรรมการ
20,000 บาท
	ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ทัง้ นี้ คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั จะได้รบั ค่าตอบแทน
ในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย
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(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
		 ในปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมต่อเดือนต่อท่าน ดังนี้				
รายชื่อกรรมการ
ต�ำแหน่ง
		
		

นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาฯ
/1
นายภูมิชาย วัชรพงศ์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
/1
นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
/1
นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
/1
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
/1
นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
/2
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
/2
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
นายกมล รัตนไชย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาฯ
/1
นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ
กรรมการบริหาร
/1
นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง
กรรมการบริหาร
/1
กรรมการบริหาร
นายมนตรี อยู่สมบูรณ์
ยอดรวม		

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

ยอดรวม

720,000

-

-

360,000 1,080,000

360,000

-

-

-

360,000

360,000

-

-

-

360,000

360,000

200,000

-

-

560,000

360,000

200,000

-

-

560,000

360,000

200,000

-

-

560,000

360,000

-

360,000

-

720,000

270,000

-

180,000

180,000

630,000

90,000

-

60,000

60,000

210,000

360,000

-

240,000

240,000

840,000

3,600,000

600,000

840,000

840,000 5,880,000

หมายเหตุ : /1	ผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารจ�ำนวน 5 ท่าน ของดรับเบี้ยประชุมกรรมการบริหารในปี 2560 และกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารจ�ำนวน 3 ท่าน ของดรับเบี้ยประชุมกรรมการบริหารตั้งแต่เดือน พ.ย.2560
/2
		
	นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ด�ำรงต�ำแหน่งแทนคุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเท่ากับวาระ
ที่เหลือของคุณณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารบริษัท (ตามค� ำนิยามของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสี่รายแรกลงมา และผู้บริหารที่อยู่ในต�ำแหน่งเทียบ
เท่ากับผู้บริหารในล�ำดับที่สี่ทุกราย) ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย
เงินเดือน รวม 11 ท่าน เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 40.83 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น
1)	บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพโดยพนักงานจะส่งเงินสะสมในอัตราทีก่ ำ� หนดและบริษทั จ่ายสมทบในอัตราเดียวกัน
โดยกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาต และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 ในปี 2560 บริษทั ได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับผูบ้ ริหาร 11 ท่านเป็นจ�ำนวน
1.28 ล้านบาท
2)	สวัสดิการอื่นๆ อาทิ เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันชีวิต เป็นจ�ำนวน 0.96 ล้านบาท

บุคลากร
บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน 591 คน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 31.51
ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันชีวิต
และเงินประกันสังคม เป็นต้น และจ่ายเงินชดเชยพนักงาน 1.72 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทจ�ำนวน 88.64 ล้านบาท และจ่ายเงินชดเชยพนักงาน 0.32 ล้านบาท
จ�ำนวนพนักงาน
ณ 31 ธันวาคม ปี 2560
ธุรกิจบริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ - The Studio Park
ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
ธุรกิจ Post Production
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และส่วนกลาง

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
22
484
11
74

29
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2560

1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี /1
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหา
		 และก�ำหนดค่าตอบแทน

68 •	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 • ประกาศนียบัตร Director
			 Certification Program (2551) : IOD
		 • ประกาศนียบัตร Roles of
			 Compensation Committee
			 (2550) : IOD
		 • ประกาศนียบัตร Financial
			 Statements for Directors : IOD

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ
					
/ผูบ้ ริหาร
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

ต�ำแหน่ง

(บจ.เอชอาร์ โปรเฟสชั่นแนล
คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “บจ.รักษา
ความปลอดภัย เอชอาร์ โปร
แอนด์ เซอร์วิส”

บจ.รักษาความปลอดภัย
เอชอาร์ โปร การ์ด
บจ.รักษาความปลอดภัย
เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส

บมจ.อีสเทอร์น สตาร์
เรียลเอสเตท

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2552-ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
บริษัท/องค์กรอื่น
2558-ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
2553-ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ

พ.ค.2553-ปัจจุบัน
ม.ค.2556-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร (นิยามตลาด) และผู้มีอ�ำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้กรรมการ
อมูลผู้บริหาร

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ /1
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
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ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(Economics) North Texas State
University, U.S.A
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Senior Executive Program (SEP)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director
Certification Program (2551) : IOD
ประกาศนียบัตร Roles of the
Chairman Program (2551) : IOD

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ
					
/ผูบ้ ริหาร
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร

ต�ำแหน่ง

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

- Senior Banker
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- กรรมการพิจารณาสินเชื่อ
- กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านลูกค้าธุรกิจ SME
พ.ค.2548-ธ.ค.2556 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
อาวุโส
บริษัท/องค์กรอื่น
มี.ค.2558-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)
ก.ค.2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.ไทม์แลปส์
ก.ค.2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม
ก.พ.2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย) **
ก.พ.2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.เกียร์เฮด
ก.พ.2557- ม.ค.2561 - กรรมการ
บจ.คนท�ำหนังสือ
ก.พ.2557- ธ.ค.2559 - กรรมการ
บจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
ก.พ.2557-ธ.ค.2559 - กรรมการ
บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
มิ.ย.2559-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา
บจ.รักษาความปลอดภัย เอช
ม.ค.2557-พ.ค.2559 - กรรมการ
อาร์ โปรแอนด์ เซอร์วิส
ส.ค.2556-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
ธ.ค.2555-พ.ค.2558 - ประธานกรรมการ
บจ.เอมแพค (ประเทศไทย)
ต.ค.2553-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.แกรนด์หลานหลวง

บริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย.2555-ธ.ค.2556
ม.ค.2552-มิ.ย.2555
มิ.ย.2550-ก.พ.2553
มิ.ย.2550-มิ.ย.2555
ม.ค.2550-มี.ค.2555

ม.ค.2557-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา	

ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
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รายงานประจ�ำปี 2560

3. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ /1
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ

51 •
			
		 •
			
			
		 •
			
			

ปริญญาตรี การเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศนียบัตร
Director Certification Program
(2554) : IOD
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program
(2548) : IOD

0.046%

- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ
					
/ผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

- กรรมการ
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ
ก.พ.-มิ.ย.2555
- ประธานกรรมการบริหาร
พ.ย.2554-ก.พ.2555 - รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจบริษัทในเครือ
มิ.ย.2553-พ.ย.2554 - รองกรรมการผู้จัดการ
สายสนับสนุนปฏิบัติการ
2545-มี.ค.2553
- กรรมการ
- รองกรรมการผู้จัดการ
สายสนับสนุนปฏิบัติการ
บริษัท/องค์กรอื่น
ก.ค.2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.ไทม์แลปส์
2546-ม.ค.2561
- กรรมการ
บจ.คนท�ำหนังสือ
2546-ก.ย.2557
- กรรมการ
บจ.แม็ทชิ่ง มูฟวี่ทาวน์
2546-ม.ค.2557
- กรรมการ
บจ.กู๊ดดี้ ฟิล์ม บีเคเค
2545-ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย)**
2545-ธ.ค.2559
- กรรมการ
บจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
2542-ธ.ค.2559
- กรรมการ
บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
2537-ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจ.เกียร์เฮด

ก.พ.2555-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา	

ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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59 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
			 University of Texas at Sul Ross,
			 U.S.A.

5. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

ปริญญาโท สังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร Director Certification
Program : IOD
ประกาศนียบัตร Director Accreditation
Program : IOD

52 •
			
		 •
			
		 •
			

4. นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ /1
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ
					
/ผูบ้ ริหาร
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

ต�ำแหน่ง

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

- กรรมการ
บจ.มีเดีย สตูดิโอ
- กรรมการรองกรรมการ
บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
		 ผู้จัดการ
มิ.ย.2559-ธ.ค.2560 - กรรมการผู้ช่วยกรรมการ
		 ผู้จัดการ
2552-ปัจจุบัน
- กรรมการ
บจ.บีบีทีวี นิว มีเดีย
เม.ย.2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
- กรรมการบริหาร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ธ.ค.2547-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ก.ย.2545-พ.ย.2547 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท/องค์กรอื่น
ส.ค.2560-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.แกรนด์ ไพร์ม แอสเซ็ทส์
ก.ค.2560-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.เขาใหญ่แลนด์
ก.พ.2558-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.โฮมสุขุมวิท
เม.ย.2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.มีเดีย สตูดิโอ
ส.ค.2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ต.ค.2553-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.แกรนด์หลานหลวง
ก.ย.2545-ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ.บริหารสินทรัพย์
กรุงศรีอยุธยา
พ.ย.2540-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.เค.เอส.ฟอร์จูน

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

2551-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา	

ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
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รายงานประจ�ำปี 2560

6. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
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ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Abilene Christian University
Texas, USA.
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Senior Executive Program (SEP)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program
(2548) : IOD
- ไม่มี -

- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ
					
/ผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

บริษัท/องค์กรอื่น
ก.พ.2558-ปัจจุบัน
ส.ค.2556-ปัจจุบัน
ต.ค.2553-ปัจจุบัน
พ.ย.2540-ปัจจุบัน

2553-2556

2556-2558

ม.ค.2558-ปัจจุบัน

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

บจ.โฮมสุขุมวิท
บจ.ทีวีดิจิตอล เอชอาร์
บจ.แกรนด์หลานหลวง
บจ.เค.เอส.ฟอร์จูน

บมจ.อีสเทอร์น สตาร์
เรียลเอสเตท
- ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
อาวุโส
		 - สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
			 ธุรกิจขนาดใหญ่
		 - สายงานบริหารความเสี่ยง
			 สินเชื่อ ธุรกิจ SME
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
อาวุโส และรักษาการแทน
ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคา
หลักประกัน
		 - สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
			 ธุรกิจขนาดใหญ่
		 - สายงานบริหารความเสี่ยง
			 สินเชื่อธุรกิจ SME

เม.ย.2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการบริหาร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย.2558-ปัจจุบัน - กรรมการ

ช่วงเวลา	

ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

63 •
			
		 •
			
		 •
			
		 •
			
			
		 •
			
			
		 •
			
		 •
			
			
			

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
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.รุ่นที่ 6) (2551)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ
					
/ผูบ้ ริหาร

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

- กรรมการอิสระ
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ต�ำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ย.2560-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
บมจ.ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการ
ก.ค.2560-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ
บมจ.กรุงไทย-แอคซ่า
- กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกันชีวิต
- กรรมการการลงทุน
มิ.ย.2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
บมจ.ฟู้ด แคปปิตอล
2556-มิ.ย.2559
- กรรมการ
บมจ.เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล
2554-ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
บมจ.ฟินันซ่า
- กรรมการตรวจสอบ
2544- ก.ค.2560 - กรรมการอิสระ
บมจ.บัตรกรุงไทย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท/องค์กรอื่น
2558-ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น
- ประธานกรรมการตรวจสอบ อะคาเดมี่ จ�ำกัด
2554-ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
บล.ฟินันซ่า จ�ำกัด
- กรรมการตรวจสอบ
2554-2556
- อาจารย์ประจ�ำ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
2553-2554
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ค.2553-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา	

ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
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8. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
		 ก�ำหนดค่าตอบแทน

53 •	ปริญญาโท สาขาการเงิน
			 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
			 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 • ประกาศนียบัตร Corporate
			 Governance for Capital Market
			 Intermediaries (2/2558) : IOD
		 • ประกาศนียบัตร
			 Director Accreditation Program
			 (48/2548) : IOD
- ไม่มี -

- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ
					
/ผูบ้ ริหาร
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

ต�ำแหน่ง

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ก.ย.2552-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกลยุทธ์องค์กร
บริษัท/องค์กรอื่น
ม.ค.2559-ปัจจุบัน - กรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
พ.ย.2558-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ
ส.ค.2558-ปัจจุบัน - กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มี.ค.2555-มิ.ย.2558 - กรรมการ และรองประธาน

ก.ย.2560-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา	

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(AIMC)
หอการค้านานาชาติ
บลจ.กรุงศรี จ�ำกัด

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์
กรุงเทพ
บจ.ยูนิเวนเจอร์ รีท
แมเนจเม้นท์
บลจ.ทาลิส จ�ำกัด

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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9. นายกมล รัตนไชย
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
		 ก�ำหนดค่าตอบแทน

51 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
			 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
		 • ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)
		 •	หลักสูตร Risk Management
Program for Corporate Leaders
(2560) : IOD
		 •	หลักสูตร 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

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ
					
/ผูบ้ ริหาร

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

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

ต�ำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ค.2557-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและ
บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป
กรรมการตรวจสอบ
2554-ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
2554-เม.ย.2557 - กรรมการตรวจสอบและ
บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก
กรรมการอสิระ
บริษัท/องค์กรอื่น
มิ.ย.2558-ปัจจุบัน - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 		 บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี
สายงานตรวจสอบภายใน
ก.ค.2557-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
บจ.ไทม์แลปส์
ก.ค.2555-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
บจ.เกียร์เฮด
ก.ค.2555-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย)
ก.ค.2555-ม.ค.2561 - กรรมการอิสระ
บจ.คนท�ำหนังสือ
ก.ค.2555-ธ.ค.2559 - กรรมการอิสระ
บจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
ก.ค.2555-ธ.ค.2559 - กรรมการอิสระ
บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ก.ค.2555-ก.ย.2557 - กรรมการอิสระ
บจ.แม็ทชิ่ง มูฟวี่ทาวน์
ก.ค.2555-ม.ค.2557 - กรรมการอิสระ
บจ.กู๊ดดี้ ฟิล์ม บีเคเค
2556-พ.ค.2558
- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
อาศัย
2553-2556
- ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

พ.ย.2553-ปัจจุบัน

ม.ค.2556-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา	

ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
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10. นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ /2
- กรรมการบริหาร
		 (ณ 31 มกราคม 2561)

63 •	โครงการพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 •	ประกาศนียบัตร
Director Certification Program
(2554) : (IOD)
		 •	ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program
: (IOD)
0.518 %
(นับรวม
นายฐนิสสพงศ์)
		
		
		

ช่วงเวลา	

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

ภรรยา- เม.ย.2557-ปัจจุบัน
นายฐนิสสพงศ์ พ.ย.2554-ม.ค.2561
ศศินมานพ
และพี่สาวนายมนตรี 2545-ก.ค.2555
อยู่สมบูรณ์
บริษัท/องค์กรอื่น
2546-ก.ย.2557
2546-ม.ค.2557
2545-ปัจจุบัน

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ
					
/ผูบ้ ริหาร

บจ.แม็ทชิ่ง มูฟวี่ทาวน์
บจ.กู๊ดดี้ ฟิล์ม บีเคเค
บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย)**
บจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บจ.เกียร์เฮด

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

- กรรมการบริหาร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจให้บริการและ
ให้เช่าอุปกรณ์
- กรรมการและ
กรรมการบริหาร

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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11. นายมนตรี อยู่สมบูรณ์
- กรรมการบริหาร

		

		

		

		

		

52		

•	อบรมระบบไฟ (Lighting System)
Mole Richardson Co.,Ltd
ประเทศอมริกา
•	อบรมซ่อมบ�ำรุง
(Cinematography Lenses from
Cooke Optics factory England)
•	อบรมด้านซ่อมบ�ำรุง ด้านเลนส์
Carl Zeiss Factory Co.,Ltd.
ประเทศเยอรมันนี
•	อบรมด้านซ่อมบ�ำรุงฯ กล้องฟิล์ม
Arri Factory ประเทศเยอรมันนี
•	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายวิชา
ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
•	ประกาศนียบัตร Director
Certification Program (2554) :
(IOD)

0.000%
		
		

น้องชายนางศิริเพ็ญ
ศศินมานพ

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ
					
/ผูบ้ ริหาร
ธ.ค.2558-ปัจจุบัน
บริษัท/องค์กรอื่น
ส.ค.2540-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา	

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
บจ.เกียร์เฮด

- กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

- กรรมการบริหาร

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)
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12. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการ
		 สายการจัดการองค์กรและ
		 สนับสนุนธุรกิจ
- เลขานุการบริษัท

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

0.014%

- ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ
					
/ผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

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

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

เม.ย.2557-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
มี.ค.2557-ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ
สายการจัดการองค์กรและ
สนับสนุนธุรกิจ
2545-ก.พ.2557
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการจัดการองค์กรและ
สนับสนุนธุรกิจ
2545-มี.ค.2553
- กรรมการ
บริษัท/องค์กรอื่น
ก.ค.2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
2546-ปัจจุบัน
- กรรมการ

ช่วงเวลา	

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

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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14. นางสาวอุษา วรรณโมลี
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส

13. นายฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ /2
- รองกรรมการผู้จัดการ

56		

•	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

60 •	ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

- ไม่มี -

0.518 %
(นับรวม
นางศิริเพ็ญ)

-ไม่มี-

ต�ำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการ

- กรรมการ
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารลูกหนี้
ฝ่ายบริหารการเงิน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกฎหมาย
ก.พ.2557
- ผู้จัดการสาขามาบตาพุด
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ม.ค.2556-ม.ค.2557 - ผู้จัดการสาขาเซ็นทรัล
เฟสติวัลพัทยาบีช
ก.พ.2550-ธ.ค.2555 - ผู้จัดการสาขาฉะเชิงเทรา

2537-ปัจจุบัน
มี.ค.2557-ปัจจุบัน

2545-ธ.ค.2559
2542-ธ.ค.2559

บจก.แม็ทชิ่ง มูฟวี่ทาวน์
บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย) **
บจก.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
บจก.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทน
เม้นท์
บจ.เกียร์เฮด
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)

- รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานธุรกิจให้บริการและ
ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ
ก.ค.2555-ธ.ค.2556 - กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
2545-ต.ค.2554
- รองกรรมการผู้จัดการ
สายการผลิตภาพยนตร์
โฆษณา
2545-2553
- กรรมการ
บริษัท/องค์กรอื่น
2546-ก.ย.2557
- กรรมการ
2545-ปัจจุบัน
- กรรมการ

ช่วงเวลา	

สามี-นางศิริเพ็ญ พ.ย.2554-ปัจจุบัน
ศศินมานพ

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ
					
/ผูบ้ ริหาร
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46 •	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

16. นายณัฐพัสกร จั่นคต
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส

•	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

18. นายอรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์ 44		
- ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
- ไม่มี -

- ไม่มี -

0.000%

0.013%

หมายเหตุ : /1	กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
/2
		
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูลณ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561)
**
		
บริษทั เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ชื่อเดิมคือ “บริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์ จ�ำกัด”

•	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

48		

17. นายฉัตรชัย ท้าววงษา
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส

50 •	ปริญญาโท บัญชี
			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15. นางลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส

-ไม่มี-

-ไม่มี-

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา /
สัดส่วนการ ความสัมพันธ์
		
(ปี)
ประวัติอบรม
ถือหุ้นในบริษัท ทางครอบครัว
					
ระหว่างกรรมการ
					
/ผูบ้ ริหาร
ต�ำแหน่ง

- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
2548-2555
- รักษาการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายบริหารการเงินและ
ส�ำนักงานกลาง
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและ
งบประมาณ กลุ่มบริษัทในเครือ
2556-ปัจจุบัน
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบริหารส�ำนักงานกลาง
และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ก.ย.2550-2555
- ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
มิ.ย.-ส.ค.2550
- เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เม.ย.2547-พ.ค.2550 - เจ้าหน้าที่ทรัพยากร
มิ.ย.2558-ปัจจุบัน - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายการตลาด
พ.ย.2546-พ.ค. 2558 - ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายการตลาด
2551-ปัจจุบัน
- ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ฝ่ายการบัญชีและงบประมาณ
2547-ปัจจุบัน
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

2556-ปัจจุบัน

ช่วงเวลา	

บจ.แม็ทชิ่งเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)

การก�ดูแลกิำกัจการบ
คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารมีจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายภูมิชาย
นายพัฒนพงค์
นายสรรสฤษดิ์
นายณัฐวิทย์
นายสมบุญ
นางศิริเพ็ญ
นายวิโรจน์
นายมนตรี

วัชรพงศ์
หนูพันธ์
เย็นบ�ำรุง
บุณยะวัฒน์
ชีวสุทธานนท์
ศศินมานพ
บุญศิริรุ่งเรือง
อยู่สมบูรณ์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
• เป้าหมาย
• นโยบายธุรกิจ
• แผนธุรกิจ
• กลยุทธ์ทางธุรกิจ
• อ�ำนาจการบริหารงาน
• งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
• นโยบายการบริหารความเสี่ยง
• ขอบเขต อ�ำนาจ และหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
• เรื่องอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
•	รวมถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพือ่ ขออนุมตั หิ รือตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั
ก�ำหนด
2.	ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติแล้ว
3. ก�ำกับดูแลนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และผลการด�ำเนินงานของบริษัทในเครือ
43
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4.	มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท รวมถึงการเป็นผู้ค�้ำประกันหรือ
การช�ำระเงินเพือ่ การด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20,000,000 บาทหรือเทียบเท่า
โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมตั แิ ละด�ำเนินการของบริษทั ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษทั แล้ว ทัง้ นี้ วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริษทั
5.	มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่อง ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมด้านเงินฝาก ตั๋วเงินของสถาบันการเงิน พันธบัตร
รัฐบาล กองทุนรวมเปิดตราสารหนี้ ในวงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท และพิจารณารายงานการท�ำธุรกรรมด้านเงินฝาก
จากฝ่ายบริหารการเงิน
6.	การก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
การเลิกจ้างพนักงานบริษัท
7. พิจารณาการลงทุนในโครงการหรือหลักทรัพย์หรือการเข้าร่วมทุน ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว
ทั้งนี้ ในกรณีที่การด�ำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริหารท่านใดหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ให้คณะกรรมการบริหารน�ำเสนอเรือ่ ง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
รายชื่อ

1. นายอัครรัตน์
2. นายฉัตรพี /1
3. นายกมล
/1

ณ ระนอง
ตันติเฉลิม
รัตนไชย

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระและคุณสมบัติ
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้
แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั จะเห็นเป็นอย่างอืน่ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยได้ปฏิบัติตามขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบทานเพื่อทบทวน
และปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและ
ขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงาน และงบประมาณ พิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4.	พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6.	จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค)	ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ)	รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8.	สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและ
คอรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
10. ให้มีอ�ำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือค�ำปรึกษาในกรณีจ�ำเป็น
11.	ให้มีอ�ำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบค�ำถามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
12.	พิจารณาทบทวนขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�ำทุกปี
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13.	ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท� ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค)	การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
14.	ในกรณีทผี่ สู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่าประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานของบริษัทได้กระท�ำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว
และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
15.	ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำปีละ 1 ครั้งและน�ำเสนอกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ทบทวนแล้วให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ อ�ำนาจของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ�ำนาจที่ท�ำให้กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอ�ำนาจ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนั้นหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องได้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสรรหา คัดเลือกและเสนอรายชื่อตัว
บุคคลเพือ่ การแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั รวมถึงกรรมการของบริษทั
ย่อยในเครือซึ่งบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตลอดจนพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีจ�ำนวน 3 ท่านประกอบด้วย
รายชื่อ

1. นายสมฤทธิ์
2. นายฉัตรพี/1
3. นายกมล
/1

ศรีทองดี
ตันติเฉลิม
รัตนไชย

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
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อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
1.1.	ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยต่างๆและผูบ้ ริหารระดับ
สูงของบริษทั ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและหรือกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการของบริษัท
1.2.	ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสรรหา คัดเลือก กลั่นกรอง ผู้ที่เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีต�ำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป และหรือกลั่นกรองหาผู้เหมาะสมจากภายในองค์กรนั้น เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
1.3.	ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่
กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงกรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้มีต�ำแหน่งเทียบเท่าในองค์กรหรือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2. การสรรหาคัดเลือกหรือพิจารณากลั่นกรองตัวบุคคล
สรรหาคัดเลือกหรือกลัน่ กรองตัวบุคคลแล้วแต่กรณีเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ด้งต่อไปนี้ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2.1. กรรมการบริษัท
2.2. กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
2.3.	ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การหรือต�ำแหน่งอืน่ ทีเ่ ทียบเท่าขององค์กรหรือกิจการ
ที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
3. การพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
	ดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และหรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่น
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นนั้นด้วย
4. หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
4.1 	พจิ ารณาและดูแลให้ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั มีความเหมาะสมกับองค์กรรวมถึงมีการปรับ
เปลี่ยนให้สองคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำกับดูแลและด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
4.2	ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ/หรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปี
โดยจะต้องค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มมูลค่า
ของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาการประเมินผลด้วย
4.3 ด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ
4.4	จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การ และพิจารณาอนุมตั แิ ผนสืบทอด
ต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงอื่น ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4.5	เปิดเผยนโยบายและรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัท
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4.6	แสวงหาความเห็นจากทีป่ รึกษาอิสระภายนอก ผูม้ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะได้ในกรณีทจี่ ำ� เป็นโดยบริษทั เป็นผูร้ บั ภาระ
ค่าใช้จ่าย เช่น การส�ำรวจเงินเดือนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นต้น
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะร่วมพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหาบุคคล
ที่จะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัดกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุน รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับและ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น
ประสบการณ์ท�ำงาน ความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. มีคณ
ุ สมบัติตามที่ก�ำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
1)	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาต
ต่อส�ำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้อนุญาต
3)	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4)	ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
5)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาต
ต่อส�ำนักงาน
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7)	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8)	ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรือบริษทั ย่อยหรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน
เดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
10) เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
11) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�ำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	กรรมการอิสระอาจได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
	ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
วิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�ำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
1)	ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2) เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนร่วมกันก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีบ้ คุ คลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ครบตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ท�ำงาน ความรู้ความสามารถ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อบังคับ
ของบริษทั ก�ำหนดว่าคณะกรรมการบริษทั ต้องมีจำ� นวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2.	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3.	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนที่จะพึงมี
หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมดจะต้องพ้นจากต�ำแหน่ง ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพ้นจากต�ำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับจ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจากต�ำแหน่ง และ
หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นต�ำแหน่งนานเท่าๆกัน เป็นจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนทีต่ อ้ งพ้นจากต�ำแหน่งในคราวนัน้ ๆ
ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต�ำแหน่งโดยวิธจี บั ฉลาก ทัง้ นีก้ รรมการทีจ่ ะต้องออกในวาระนัน้ ๆ อาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
ใหม่ก็ได้ นอกจากพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีค�ำสั่งให้ออก
นอกจากนี้ข้อบังคับ ยังมีข้อก�ำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือ
เข้าเป็นกรรมการในบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่วา่ จะท�ำ
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ตนเป็นกรรมการ
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด มหาชน ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจของบริษัทด้วยการเสนอ
แต่งตัง้ ให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในกลุม่ บริษทั เพือ่ ก�ำกับดูแลให้บริษทั ในกลุม่ มีนโยบาย
และแนวทางด�ำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการและการควบคุมภายในทีส่ อดคล้องกับนโยบายของบริษทั อันส่งผลให้เกิดประโยชน์
และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ กรรมการผูแ้ ทนในกลุม่ บริษทั มีการรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบ มีการก�ำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามที่บริษัทก�ำหนด นอกจากนี้บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
และพัฒนาระบบท�ำหน้าที่ในการสอบทานการควบคุมภายในและรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท
รับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากลไกการก�ำกับดูแลเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรน�ำข้อมูลภายในในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงผลประโยชน์ส่วนตน
โดยบริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ดังนี้
1.	ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรทีไ่ ม่บรรลุนติ ภิ าวะ รวมถึงบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
และตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.	ก�ำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษทั ในวันเดียวกับวันทีส่ ง่ รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์
3.	ด�ำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูล
ภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
	บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำ� นักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปีบญ
ั ชี ปี 2560
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,000,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
- ไม่มี50
รายงานประจ�ำปี 2560

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั มีความตระหนักและเชือ่ มัน่ ว่าหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิม่ มูลค่า
และส่งเสริมให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้มีการศึกษาและเริ่มมีการน�ำหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ หรือ Corporate Governance Code (CG Code) มาเป็นกรอบในการก�ำกับดูแลกิจการ
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านก�ำกับกิจการให้สอดคล้องกับความมุ่งหวังของภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและ
สังคมโดยรวม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีอยู่ เพื่อจัดท�ำเป็น
กรอบหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code
ฉบับใหม่ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 8 หมวด โดยบริษัทได้ถือปฎิบัติและก�ำหนดดังนี้
1.	คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะใช้แนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วย
ความเข้าใจ
2.	คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานจะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทก�ำหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในกิจการของบริษัท
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติประกอบด้วย
หมวดที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� ทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ ที กั ษะ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทหี่ ลากหลายทีส่ ามารถใช้ความรู้ ความสามารถ
และวิจารณญาณ ในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและภารกิจของบริษัท รวมทั้งมี
หน้าที่ติดตามผลการด�ำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
นอกเหนือจากผลการด�ำเนินงานแล้ว คณะกรรมการยังให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และจริยธรรม มีการส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณโดยก�ำหนดให้บริษัทยึดมั่นในแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต
และเป็นธรรม จึงได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical Business) เป็นมาตรฐาน
การประพฤติปฎิบัติที่ดีที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฎิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้
มีความชัดเจนเพียงพอทีจ่ ะป้องกันการประพฤติในทางทีผ่ ดิ หรือท�ำให้เสือ่ มเสียและสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของบริษทั
ที่ต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตามนโยบายและตามคุณค่าหลักของบริษัท บริษัทเผยแพร่จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจไว้ในเว็บไซต์ www.matchinggroup.com เพื่อเป็นการสื่อสารแนวปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
แก่พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objective that
Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการก�ำหนดหรือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ และประเด็นความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ของบริษทั โดยค�ำนึงถึงการสร้างคุณค่า
ให้กับบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
ปรัชญาในการประกอบธุรกิจ
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและค�ำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและ
เอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ก�ำหนดปรัชญาในการประกอบธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังนี้
• เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในฐานะผู้น�ำในตลาดผลิตและบริการการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
•	ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วยทีมงานที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกัน เพื่อให้เป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้
- มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่กิจการในระยะยาว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค ทั้งต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และรับผิดชอบ
- ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ
- การก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ
คณะกรรมการได้กำ� กับดูแลการท�ำแผนงานประจ�ำปีและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของกิจการ โดยค�ำนึงถึง
ศักยภาพ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมของบริษทั ในช่วงเวลานัน้ ๆ ตลอดจนค�ำนึงถึงโอกาสและความเสีย่ งทีส่ ามารถยอมรับได้ ดัง
เห็นได้จากบริษทั มีการลงทุนในอุปกรณ์ทใี่ ช้ถา่ ยท�ำภาพยนตร์ ซึง่ อุปกรณ์เหล่านีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีทรี่ วดเร็ว ซึง่
ลูกค้ามักเลือกใช้บริการจากบริษทั ทีม่ อี ปุ กรณ์ใหม่ๆ อย่างไรก็ดี บริษทั มีการลงทุนในอุปกรณ์อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจนสามารถประดิษฐ์อปุ กรณ์บางชนิดทีเ่ ป็นเทคนิคพิเศษเพือ่ บริการลูกค้า
ตลอดจนมีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความช�ำนาญในการใช้อุปกรณ์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
มีการทบทวนแผนงานและกลยุทธ์อย่างสม�่ำเสมอเพื่อที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีการจัดท�ำ
แผนธุรกิจระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทค�ำนึงถึงแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในระยะยาว และยังสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคตได้ตามสมควร
ในการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือเป้าหมายหลักของบริษัทกับพนักงานบริษัทและบุคคลภายนอก บริษัทได้เผยแพร่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และเป้าหมายของบริษัทไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท
หมวดที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 ท่าน มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 2 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน ในจ�ำนวนนี้มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน กลต. ก�ำหนด
จ�ำนวน 3 ท่าน สอดคล้องกับเกณฑ์ของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีไ่ ด้กำ� หนดให้บริษทั จดทะเบียนต้อง
มีจ�ำนวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
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คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัท มีภาวะผู้น�ำและ
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย อีกทั้งยังรวมถึงการก�ำกับดูแลควบคุมฝ่ายบริหารให้ด�ำเนิน
การเป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึง
การติดตามการด�ำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งให้คณะกรรมการ
บริหารท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารมีขอบเขต
อ�ำนาจหน้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดและมีอำ� นาจอนุมตั กิ ารลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีอำ� นาจ
อนุมตั กิ ารลงทุนทีไ่ ม่เกิน 15 ล้านบาท และ กรรมการผูจ้ ดั การมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดและมีอำ� นาจ
อนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุน
ให้บริษัทมีการควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลกิจการที่เพียงพอและเหมาะสม
ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ท�ำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่
ในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล และการบริหารงานประจ�ำ ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างโปร่งใส
โอกาสที่จะเกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ จะมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ
จึงไม่อาจเกิดขึน้ ได้งา่ ย เนือ่ งจากมีการคานอ�ำนาจซึง่ กันและกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ได้ดยี งิ่ ขึน้
คณะอนุกรรมการ
เพื่อให้การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและก�ำกับดูแลบริษัท ดังนี้
•

คณะกรรมการบริหาร

	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจ�ำนวน 8 ท่าน เพื่อเข้ามาบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
•

คณะกรรมการตรวจสอบ

	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1
ท่าน ต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็น
อิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติตามขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่
ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบทานเพื่อทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	ในปี 2560 มีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program
(RCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้มีกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่านได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders : RCL รุ่นที่ 9/2017 (2560) : IOD
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•

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

	ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (Nomination and
Remuneration Committee) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3
คน มีหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนรายงานการด�ำเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
•

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

	บริษทั มิได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง เนือ่ งจากบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปัจจุบนั การพิจารณาและตัดสิน
ใจในเรื่องต่างๆ สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร อย่างไรก็ตาม ใน
อนาคตเมือ่ บริษทั มีขนาดธุรกิจและโครงสร้างองค์กรทีใ่ หญ่ขนึ้ ซึง่ อาจมีขนั้ ตอนในการบริหารงานทีซ่ บั ซ้อนขึน้ บริษทั อาจ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสมต่อไป
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุกเดือน และมีการประชุมพิเศษตามความจ�ำเป็น โดยมีการ
ก�ำหนดวันที่และวาระการประชุมที่ชัดเจน และน�ำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการ
ประชุมแต่ละครัง้ ประธานในทีป่ ระชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยในปี 2559 มี
การประชุมของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 12 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการบริหารมีจำ� นวน 11 ครัง้ การประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง และในปี 2560 มีการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัททั้งสิ้น จ�ำนวน 11 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน 11 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 6
ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯจ�ำนวน 4 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรุปได้ ดังนี้
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จ�ำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
			

คณะกรรมการ
บริษัท
2559 2560

1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี
		
			
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์
		
3. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์
		
4. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
		
/1
5. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
		
		
			
6. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม /1
		
		
			
7. นายกมล รัตนไชย
		
		
			
8. นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์
		
9. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
		
10. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
		
11. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง
		
		
12. นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ
		
13. นายมนตรี อยู่สมบูรณ์
-

12/12 11/11

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
2559 2560 2559 2560 2559 2560

-

-

-

-

2/2

4/4

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

-

-

-

-

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

-

-

-

-

11/12 11/11

-

-

6/6

6/6

-

-

6/12

4/9

-

-

4/6

3/4

1/2

2/2

-

2/2

-

-

-

2/2

-

2/2

-

-

6/6

6/6

2/2

4/4

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

-

-

-

-

11/12 11/11 11/11 11/11

-

-

-

-

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

-

-

-

-

12/12 10/11

-

-

11/11 10/11

-

-

-

-

-

-

11/11 10/11

-

-

-

-

-

-

10/11 10/11

-

-

-

-

หมายเหตุ : /1	นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2560
		

	นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2560

/1
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ทัง้ นี้ ได้มกี ารจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัท) และสารสนเทศทางการเงินต่างๆ ที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การจัดท�ำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ จึงมีนโยบายให้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัทต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ� ำปี
ให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินดังกล่าวขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งครอบคลุมในเรื่องส� ำคัญตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยว
กับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ฝ่ายบริหารของบริษัทก�ำหนดขึ้นในด้านต่างๆ และใน
การประชุมคณะกรรมการทุกครั้งจะมีการบันทึกรายงานการประชุมกรรมการซึ่งมีรายละเอียดตามควรที่ท�ำให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไ่ ม่เห็นด้วยกับเรือ่ งทีเ่ สนอพร้อมเหตุผล
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทยังยึดมั่นในการน�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
มาใช้ในการบริหารงานและด�ำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดี
ของบริษัทที่มีต่อนักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ก� ำหนดหลักปฏิบัติขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของจรรยา
บรรณทางธุรกิจ เพือ่ ต้องการให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนหลีกเลีย่ งการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนของตัวพนักงาน
และผู้บริหารกับผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ก�ำหนดให้น�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกันให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดนโยบายระเบียบปฏิบตั แิ ละ กระบวนการพิจารณาอนุมตั ไิ ว้
อย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยก�ำหนดให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณาต้องแจ้ง
ให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงกันของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง
ไม่มอี ำ� นาจในการอนุมตั ธิ รุ กรรมนัน้ ๆ และในการอนุมตั ใิ ดส�ำหรับกรณีดงั กล่าวต้องยึดหลักราคาและเงือ่ นไขเสมือนท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั
จะให้ผตู้ รวจสอบภายในหรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อน�ำไปใช้ประกอบตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และเปิดเผยรายการดังกล่าวในรายงานประจ� ำปี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 56-1 และงบการเงินของบริษัท
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2556 บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก�ำหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารประจ�ำปี 2560 จากขนาดธุรกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และผู้บริหาร โดยได้เปรียบเทียบจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท โดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในหมวดการจัดการ)
จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการได้ประกาศบังคับใช้ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical
Business) เพื่อให้เป็นมาตรฐานการประพฤติปฎิบัติที่ดีที่ก�ำหนดขึ้นให้กรรมการและพนักงานทุกคนท�ำความเข้าใจและ
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติ
ต่อบริษทั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสังคมอย่างมืออาชีพด้วยความซือ่ สัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม มีความเป็นอิสระรับผิดชอบในหน้าที่
การงานและต่อสังคม อีกทัง้ ยังได้มอบหมายให้มผี รู้ บั ผิดชอบท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามผลการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งและปรับปรุงจรรยา
บรรณดังกล่าวให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ นอกจากนี้ ยังได้จดั ให้มกี ารอบรมถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจให้แก่พนักงานและผูบ้ ริหาร
รวมถึงการจัดท�ำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
หมวดที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
จะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศข้อบังคับ
และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่นประสบการณ์ท�ำงาน ความรู้ความสามารถ
เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�ำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้
เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2.	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3.	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท มีการอบรมให้ความรู้ ความสามารถ
ทักษะและแรงจูงใจที่เหมาะสม อีกทั้งยังจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ
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หมวดที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Business)
คณะกรรมการได้สง่ เสริมการสร้างนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ พูนคุณค่าให้แก่กจิ การตามสภาพเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อยู่เสมอ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หลักการและวิธีคิด กระบวนการท�ำงาน มุมมองในการออกแบบรายการ การให้บริการ
คณะกรรมการได้ติดตามฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้บริษัทประกอบกิจการ
อย่างมีจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
โดยจัดท�ำเป็นแนวทางไว้ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
1.1 บริษัทมีนโยบายก�ำหนดผลตอบแทนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม
1.2 บริษัทให้ความส�ำคัญเรื่องสวัสดิภาพ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
1.3 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
	โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และค�ำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม
การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลพึงพอใจของลูกค้า
เพือ่ การพัฒนาการปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct)
ต้องกระท�ำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
	บริษทั ประสงค์ทจี่ ะให้การจัดหาสินค้าและบริการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม มีการประกวดราคาจากผูเ้ สนอ
ราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและมีการจัดท�ำสัญญาที่เหมาะสม
และมีการติดตามเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพือ่ ป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
	บริษัทมีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระ ไม่ด�ำเนินธุรกิจโดย
มิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ
	บริษทั รักษาไว้ซงึ่ การด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยอยูบ่ นหลักเกณฑ์การตัดสินใจเปรียบเทียบเงือ่ นไข ราคาและคุณภาพ
รวมไปถึงการบริการต่างๆ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใดก็ตาม ห้ามมิให้มกี ารเรียกร้อง
ให้คู่ค้าและคู่สัญญา ให้หรือรับผลประโยชน์ใดในการด�ำเนินธุรกิจ
	บริษทั มุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนารักษาสัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืนกับคูค่ า้ และคูส่ ญ
ั ญาทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจนในเรือ่ งคุณค่าของสินค้า
และบริการที่ควรคู่กับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงิน
ให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�ำระเงินที่ตรงกัน
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4. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ
	บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วกับชุมชน สังคมสิง่ แวดล้อมและภาครัฐทีบ่ งั คับใช้อยูห่ รือกรณีทไี่ ม่มกี ฎหมายบังคับใช้ บริษทั จะปฎิบตั ิ
ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ ด้วยความรับผิดชอบโดย
4.1 ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
4.2 ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎข้อบังคับต่างๆ ของรัฐ
4.3 ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
4.4 ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เป็นพลเมืองดี ท�ำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
4.5 เคารพต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในการด�ำเนินธุรกิจ
5. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
	เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการกระท�ำทุจริตและคอรัปชั่น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้สมัครเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งเป็นเครือข่าย
ขององค์กรจากหลากหลายสาขาที่มีเป้าประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต ที่ริเริ่มขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
	และเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานธุรกิจที่มีความโปร่งใสและสะอาด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจ
ที่สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงออกนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยให้กระบวนการ
ควบคุมภายในมีความรัดกุมมากขึ้น ป้องกันการทุจริต ยกตัวอย่างเช่น การสั่งจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัท ต้องอยู่ภายใต้หลักการของการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การรับของขวัญ หรือทรัพย์สินจากบุค คลอื่น หากของขวัญมีมู ลค่ า สู ง
และมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม จะต้องส่งคืนกลับไปยังผู้ให้
	เรื่องของความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ในการเบิกจ่ายงบประมาณและค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นตามระเบียบและอ�ำนาจที่
บริษัทก�ำหนดตามล�ำดับขั้นตอน การเลือก Supplier จะต้องมีการประกวดราคาโดยฝ่ายจัดซื้อ
	นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistle Blowing) รวมถึงการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกันพนักงานผู้แจ้งเบาะแสภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
หมวดที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกส�ำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่
จะท�ำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยัง
เป็นองค์ประกอบทีส่ �ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Governance) ดังนัน้ จึงได้จดั ให้มกี ารบริหารความเสีย่ งอย่าง
เป็นระบบขึ้นและพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในระดับนโยบาย
ขณะเดียวกัน ยังได้มีการก�ำหนดประเด็นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไว้ใน Job Description ของทุกหน่วยงาน เพื่อให้
พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักและให้ความส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าว โดยถือเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน
ในการจัดการและควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ มีการติดตามประเมินผลทบทวนความเสีย่ งให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม�่ำเสมอ
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั จึงมุง่ เน้นการจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุม
ทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การด�ำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่
เกีย่ วข้อง และมุง่ เน้นให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งรวมทัง้ ได้มกี ารจัดระบบการควบคุมภายในตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเสนอแนะและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission หรือ COSO ที่ก�ำหนดแนวคิด Internal Control Framework โดยบริษัทก�ำหนดให้ภาระหน้าที่
อ�ำนาจการด�ำเนินการของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของ
บริษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วง
ดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงานที่รับ
ผิดชอบโดยคณะกรรมการบริษทั ได้แสดงความเห็นต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่อยไว้
ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การจัดท�ำเอกสารส�ำคัญและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2551 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่างๆ
รวมทัง้ การประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่อยเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการ
ปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยได้ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่
ก�ำหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดไว้ รวมถึงท�ำการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ดังนัน้ เพือ่ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษทั จึงก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ ด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนงานประจ�ำปีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยรายงาน
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลาและสม�่ำเสมอ
หมวดที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน เช่น ผูบ้ ริหารสูงสุด
สายงานบัญชีและการเงิน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน ผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ�ำนวนบุคลากรที่เพียงพอ
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการ
ด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ หากมีสัญญาณที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผลโดยทันที
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล เช่น สรุปรายงานทางการเงิน งบการเงิน รายงานประจ�ำปี
โครงสร้างผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทาง website ของบริษัท เพื่อที่จะสามารถสื่อสารข้อมูลได้ทั้งภายในบริษัท
และออกไปถึงบุคคลภายนอกอย่างทัดเทียม ทันเวลา และมีความเข้าใจตรงกัน
หมวดที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
แม้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจ�ำนวนที่ไม่เท่ากันมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันแต่มิได้หมายความว่าจะมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้
ถือหุ้นจะแตกต่างกันบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการและแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใดผู้ถือหุ้น
ย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
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ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็นและการตั้ง
ค�ำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่าง
เหมาะสมและส่งเสริมให้มกี ารแสดงความเห็นและซักถามในทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั วาระการประชุมและข้อมูลประกอบล่วง
หน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดท�ำประกาศที่ Website ของบริษัทเชิญ
ให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยให้เสนอชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นว่าสมควรได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั และเสนอระเบียบวาระ
การประชุมล่วงหน้าที่สมควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีรวมถึงการก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
บริษทั มีการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ขึน้ ปีละครัง้ ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ในปี 2560 บริษทั ได้จดั
ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยการประชุมได้จัดขึ้น ณ ห้องราชด�ำเนินฮอลล์
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร บริษัทได้เปิดเผยวาระการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ใน Website ของบริษทั ภายในวันทีท่ คี่ ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั วิ าระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีเ้ ป็นการอ� ำนวย
ความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับวันประชุมและวาระการประชุม และบริษทั จะเผยแพร่ขอ้ มูลประกอบวาระ
การประชุมตามวาระต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมโดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะอ�ำนวยความสะดวกใน
การประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกรายทั้งในด้านเอกสารสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการมอบ
หมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นนายทะเบียนของบริษัท
ในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ บริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม
เป็นวาระ โดยระบุเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง
ดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และท�ำการศึกษาก่อนล่วงหน้าและใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ
ระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องก�ำหนดและโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน
3 วัน และก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าประชุม บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โดยสามารถเลือกที่จะมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมและออกเสียงแทน ซึ่งสามารถเลือกที่จะออกเสียง
ทัง้ หมดแทนเสมือนว่าเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือออกเสียงทัง้ หมดหรือบางส่วน
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
การด�ำเนินการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีก�ำหนด มีดังนี้
1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุม แสดงถึงผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในรอบปีทผี่ า่ นมา
2) การพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3) การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไร และการจ่ายเงินปันผล
4) การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
5) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และก�ำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
6) การปรึกษาหารือกิจการอื่นๆ ตามที่ประธานที่ประชุมเห็นสมควร
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ในส่วนของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1)	ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2)	ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
•

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น

•

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

•	การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
•

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

•

การลดทุนหรือเพิ่มทุนของบริษัท

•

การออกหุ้นกู้

•

การควบบริษัท

•

การเลิกบริษัท

ทัง้ นี้ หากบริษทั มีความจ�ำเป็นต้องเสนอวาระพิเศษนอกเหนือจากเรือ่ งตามวาระการประชุมข้างต้น เป็นกรณีเร่งด่วนซึง่ กระทบ
หรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไขหรือกฎระเบียบของทางการทีต่ อ้ งเสนอขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื
หุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
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ความรับผิดต่ชอบ
อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินงานตามหลักกฎหมายที่ก�ำหนดและตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of
Ethical Business) โดยให้ความส�ำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติมีความเกี่ยวโยงกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR – in – Process) ดังนี้
1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
	บริษทั ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบของบริษัท หลีกเลี่ยงการด�ำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ
•	การจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ หรือผู้รับเหมา โดยค�ำนึงถึงความเท่าเทียมกันและ
ความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
• มีนโยบายไม่สนับสนุนการด�ำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
	บริษัทให้ความส�ำคัญและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยค�ำนึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคล ความ เท่าเทียม
กันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ไม่สนับสนุนการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ในการเพิ่มศักยภาพ
การด�ำเนินงานของบริษัทให้เติบโตบรรลุเป้าหมาย จึงให้ความส�ำคัญต่อการดูแลพนักงานและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ดังเช่น การก�ำหนดนโยบายต่างๆ อาทิ
•

นโยบายการจ้างแรงงาน

		

•	บริษัทไม่กระท�ำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกเก็บเงิน หรือเอกสาร
ประจ�ำตัวใดๆ ของพนักงาน เว้นแต่ที่กฎหมายก�ำหนดยกเว้นไว้

		

•	สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงาน
เด็ก เป็นต้น

		

•	บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนเป็นเงินตราไทยโดยมีอัตราไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้ และจะไม่หัก
ค่าจ้างพนักงานไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ที่กฎหมายยกเว้นไว้

		

•	บริษัทก�ำหนดชั่วโมงการท�ำงานปกติไม่เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด และดูแลชั่วโมงการท�ำงานล่วงเวลาของ
พนักงานเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

		

•	บริษัทจะจัดให้พนักงานหญิงที่มีครรภ์ท�ำงานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อการมีครรภ์ ทั้งจะไม่เลิกจ้าง ลด
ต�ำแหน่งหรือลดสิทธิประโยชน์เพราะมีครรภ์
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•	ให้การส่งเสริมการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพแก่พนักงานโดยจัดให้มกี ารฝึกอบรมและให้ความรู้ ทัง้ การฝึกอบรม
ภายนอก (Public Training) และการจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training)

		

•	การดูแลสวัสดิการความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน ตลอดจนการรักษาพยาบาลตามความ
จ�ำเป็นและสมควร

•

นโยบายการดูแลบุคลากร

		

•	พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จของบริษัท บริษัทได้เสริมสร้างค่า
นิยม วัฒนธรรม และบรรยากาศการท�ำงานที่ดี ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพใน
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ตลอดจนการสร้างความผูกพันของพนักงานในกลุ่มบริษัท

		

•	การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย หรือการให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานจะพิจารณาบนพื้น
ฐานความเป็นธรรม และข้อเท็จจริง

		

•	ส�ำหรับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องดูแลสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการ
ในด้านต่างๆ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม อาทิ การเข้าร่วมและได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานทีป่ ระกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน การตรวจสอบระบบ
สัญญาณเตือนภัยประจ�ำปี การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันชีวติ และอุบตั เิ หตุกลุม่ ค่ารักษาพยาบาลใน
กรณีผู้ป่วยนอก และสวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	บริษัทมุ่งพัฒนาสินค้า/บริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่กับสังคม และผลิตสินค้า/บริการที่ปลอดภัยมี
คุณภาพไม่เป็นอ้นตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
•	สร้างสรรค์รูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ความบันเทิงและหวังผลก�ำไรเพียงอย่างเดียว แต่สอดแทรก
เนื้อหาสาระ การให้ความช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต
•	การให้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นธรรม เช่น การผลิตชิน้ งาน หรือการ
ให้บริการ ตรงตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขการว่าจ้าง โดยค�ำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
•

จัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย ไม่เปิดเผยข้อมูลนอกจากจะได้รับการอนุญาตจากลูกค้า

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
•	ในกระบวนการทางธุรกิจ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีและขั้นตอนในการผลิตหรือให้บริการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
•	บริษัทใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี “โครงการส�ำนักงานสีเขียว” ขึ้นเพื่อประหยัด
พลังงาน
6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มกี ารสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชน
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
•	(รายละเอียดดูได้ที่หัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดขอบ)
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การควบคุ
ม
ภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม
ด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องของบริษัท และการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทที่ได้น�ำกรอบแนวทางของ
การประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก�ำหนดองค์
ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 4) ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
โดยคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจและเพียงพอตามสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้เกิดความเสียหายหรือน�ำไปหาประโยชน์โดยมิชอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ครั้งที่ 5/2555 ได้แต่งตั้ง นายชินวัฒน์ มาศรังสรรค์
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะ 5 ปี
เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในได้แก่ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หลักสูตร 1 รุ่นที่ 43 และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 รุ่นที่ 38 ของสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
และในปี 2560 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Risk Management Program for Control Program
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามี
ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่าน
การอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
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1.85

15.42

จัดแสดงงาน
ME (บริษัทย่อย) ให้บริการจัดแสดงงานแก่
บีบีทีวี เช่น งาน Honda LPGA
- รายได้จากการให้บริการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท
(ผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 ของบีบีทีวี
โปรดัคชันส์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท)
- กรรมการของบริษัท คือ
นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบีบีทีวี
เช่าเวลาออกอากาศ
บริษัทเช่าเวลาออกอากาศจากบีบีทีวี
เพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการทางช่อง 7
เช่น รายการ “ปลดหนี้” รายการ
“ปลดหนี้วันหยุดนักขัตฤกษ์”
- ต้นทุนการให้บริการ

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

15.02

-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2559
ปี 2560
ลักษณะความสัมพันธ์			

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2559 - 2560 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

รายการ
ระหว่างกัน

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่บริษัทยอมรับได้ รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัทเช่าเวลาเพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการทางช่อง 7
ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดยการคิดค่าบริการ
ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาออกอากาศและการตกลงกัน
โดยการด�ำเนินการดังกล่าว เป็นการด�ำเนินการปกติการค้าทั่วไป

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่า
ธรรมเนียมการให้บริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรเช่นเดียวกับที่คิด
กับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติ
ธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

ME ให้บริการจัดแสดงงานแก่บีบีทีวี ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท
โดยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไร
เช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็น
อัตราที่เป็นปกติธุรกิจ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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ค่าท�ำ Website และค่าบ�ำรุงรักษา Website
The Studio Park Co., Ltd (TSP) ให้
BBTVNM ท�ำ website ของ The Studio Park
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จ�ำกัด (“BBTVNM”) ค่าพัฒนาโปรแกรม
ลักษณะธุรกิจ
BM (บริษัทย่อย) ให้ BBTVNM จัดท�ำพัฒนา
ประกอบธุรกิจให้บริการส่งข้อมูล
และบ�ำรุงรักษาเวปไซต์ของ BM ซึ่งมี
3 Website ได้แก่ Cheeze Plaza,
ความสัมพันธ์กับบริษัท
Cheeze Mag และ Looker Mag
- กรรมการของบริษัท คือ
- เงินมัดจ�ำ (ค่ามัดจ�ำท�ำ Website เพิ่ม)
นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
- ค่าใช้จ่ายอื่น
กรรมการใน BBTVNM
- บีบีทีวี ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท
เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดของ BBTVNM
ค่าท�ำ Website
MMS ให้ BBTVNM พัฒนาและปรับปรุงเวปไซด์
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- เจ้าหนี้การค้า

-

0.10
0.03

0.09
0.90

0.31

-

0.14

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2559
ปี 2560
ลักษณะความสัมพันธ์			

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
การพัฒนาและบ�ำรุงรักษาเวปไซด์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าว
จึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

BBTVNM พัฒนาและบ�ำรุงรักษาเวปไซด์ โดยอัตราค่าบริการและ
เงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การพัฒนาและบ�ำรุงรักษาเวปไซด์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าว
จึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

BBTVNM พัฒนาและบ�ำรุงรักษาเวปไซด์โดยอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การพัฒนาและบ�ำรุงรักษาเวปไซด์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าว
จึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

BBTVNM พัฒนาและบ�ำรุงรักษาเวปไซด์ โดยอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าว
จึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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ความสัมพันธ์กับบริษัท
กรรมการของบริษัท คือ
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด

บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าว
รายการบันเทิง รายการสาระบันเทิง
และละคร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7

-

0.73

ท�ำหนังสือบันเทิง 7 สี
BM (บริษัทย่อย) ท�ำหนังสือบันเทิง 7 สี
ให้กับบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด
- รายได้จากการขายและบริหารสื่อโฆษณา

-

เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำภาพยนตร์และภาพยนตร์
โฆษณา
Gear Head (บริษัทย่อย) ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ
รายการสกู๊ป, รายการ The Cover
- รายได้จากการให้เช่าและบริการ

การใช้บริการ
MMS
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ค่าที่ปรึกษา)

-

0.03

0.15
0.15

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2559
ปี 2560
ลักษณะความสัมพันธ์			

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
การร่วมผลิตรายการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัท
โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระ
ราคาเป็นอัตราที่ปกติของธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด ได้จ้าง BM ให้ท�ำหนังสือบันเทิง 7 สี
ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุน
บวกก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่าบริการคิด
จากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่ปกติ
ของธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด ได้มาใช้บริการ บริษัท Gear Head
จ�ำกัด ในการถ่ายท�ำรายการ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท
โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไข
การช�ำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราราคา
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ
รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

เป็นค่าที่ปรึกษาระหว่าง MMS กับ บริษัท มีเดียสตูดิโอ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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หมายเหตุ บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสชั่นแนล
คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
“บริษัท รักษาความปลอดภัย
เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด”

ความสัมพันธ์กับบริษัท
กรรมการของบริษัท คือ
- นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการใน HRP
- นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานที่ปรึกษาใน HRP
- นายภูมิชาย วัชรพงศ์ และ
- นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาใน HRP

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์
โปร แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (“HRP”)
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล

ค่าบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
The Studio Park Co., Ltd (TSP) รับบริการ
จาก HRP ในการจัดหาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่บริษัท
- ต้นทุนในการให้บริการ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(ค่าบริการรักษาความปลอดภัย)

ค่าบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
MMS รับบริการจาก HRP ในการจัดหาพนักงาน
รักษาความปลอดภัยให้แก่บริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(ค่าบริการรักษาความปลอดภัย)

0.53
0.04

1.57
0.11

0.09
1.48
0.17

1.33
0.11

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2559
ปี 2560
ลักษณะความสัมพันธ์			

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัทว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยการจัดหาจาก
บริษัทที่มีความช�ำนาญแทนการจัดจ้างเองซึ่งง่ายต่อการจัดการ
ภายในของบริษัทโดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคา
เป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

HRP ให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่บริษัท
โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราตลาดที่
เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัทว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยการจัดหาจาก
บริษัทที่มีความช�ำนาญแทนการจัดจ้างเองซึ่งง่ายต่อการจัดการ
ภายในของบริษัทโดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคา
เป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

HRP ให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่บริษัท
โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราตลาดที่
เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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ค่าพนักงานรักษาความสะอาด
Time Lapse (TL) (บริษัทย่อย)
รับบริการจาก HRP ในการจัดหาพนักงาน
รักษาความสะอาดให้แก่บริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(ค่าบริการรักษาความสะอาด)

ความสัมพันธ์กับบริษัท
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด ถือหุ้น
บริษัท มีเดีย ซีน จ�ำกัด 100%
เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำภาพยนตร์และภาพยนตร์
โฆษณา
Gear Head (บริษัทย่อย) ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ
ละครสกาวเดือน ละครนางทิพย์
ละครไฮโซ สะออน
- รายได้จาการให้เช่าและบริการ
- ลูกหนี้การค้า

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

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์
โปร แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด (“HRP”) (ต่อ)

-

-

0.41
0.02

1.30
0.12

0.003

-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2559
ปี 2560
ลักษณะความสัมพันธ์			

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่าบริการคิด
จากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขในการช�ำระราคาเป็นอัตราที่เป็น
ปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัทมีเดีย ซีน จ�ำกัด ได้มาใช้บริการบริษัท Gear Head จ�ำกัด
ในการถ่ายท�ำละคร

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่าบริการคิด
จากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่ปกติ
ธุรกิจ รายการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท มีเดีย ซีน จ�ำกัด ได้มาใช้บริการ MMS ในการจัดหา Prop
ประกอบฉาก

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัทว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดโดยการจัดหาจาก
บริษัทที่มีความช�ำนาญแทนการจัดจ้างเอง ซึ่งง่ายต่อการจัดการ
ภายในของบริษัท โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคา
เป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

HRP ให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความสะอาดให้แก่บริษัท
โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราตลาด
ที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ค่าบริการห้องประชุม อาหารและเครื่องดื่ม
MMS
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทแกรนด์หลานหลวง จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบกิจการประเภทโรงแรม รีสอร์ท
และห้องชุด

บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด
จ้าง MSP ผลิตภาพยนตร์
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด จ้างบริษัท
ประกอบธุรกิจผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์ไทย แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จ�ำกัด (MSP) (บริษัทย่อย)
ผลิตภาพยนตร์
ความสัมพันธ์กับบริษัท
- รายได้จากการรับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา
กรรมการของบริษัท คือ นายภูมิชาย วัชรพงศ์
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัท
นายภูมิชาย วัชรพงศ์
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของบริษัท แกรนด์หลานหลวง จ�ำกัด

เช่าพื้นที่ Studio ในการถ่ายท�ำละคร
The Studio Park Co., Ltd. (TSP) ให้เช่า
Studio ในการถ่ายท�ำละครสกาวเดือน
- รายได้ค่าเช่าและบริการ

บริษัท มีเดีย ซีน จ�ำกัด (ต่อ)

0.08

0.19

-

-

0.11

0.06

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2559
ปี 2560
ลักษณะความสัมพันธ์			

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เป็นรายการที่สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยอัตรา
ค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท ทรานฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด ได้จ้าง MSP ให้ท�ำภาพยนตร์
ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวก
ก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติของธุรกิจ

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน และเป็นรายการปกติธุรกิจ
ของบริษัท โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไข
การช�ำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมี
ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

MMS ใช้บริการห้องประชุม ขนมของว่าง และเครื่องดื่มในการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่าบริการคิด
จากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่ปกติ
ธุรกิจ รายการดังกล่าวมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท มีเดีย ซีน จ�ำกัด ได้มาใช้บริการ The Studio Park Co.,
Ltd. ในการถ่ายท�ำละคร

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ
ความสัมพันธ์กับบริษัท
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
0.72

0.40

เช่าอาคาร
GH (บริษัทย่อย) เช่าอาคารทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น
เลขที่ 173/13-14 ซอยพหลโยธิน 44
เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ
โดยมีระยะเวลาเช่าคราวละ 1 ปี
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าเช่าอาคาร)

เช่าที่ดิน
GH (บริษัทย่อย) เช่าที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ 39485 และ 39488 เพื่อใช้เป็น
ที่จอดรถและที่เก็บอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำ
ภาพยนตร์ ส�ำหรับพื้นที่เช่ารวม 405 ตารางวา
โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าที่ดิน)
0.38

0.70

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2559
ปี 2560
ลักษณะความสัมพันธ์			

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เป็นรายการที่สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่าเช่า
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่บริษัทท�ำกับบุคคลภายนอก
ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

GH เช่าที่ดินนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ เพื่อใช้เป็นที่จอดรถและ
ที่เก็บอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์ โดยอัตราค่าเช่าเป็นราคา
ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่ใกล้เคียง เงื่อนไขการช�ำระ
ราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เป็นรายการที่สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่าเช่า
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่บริษัทท�ำกับบุคคลภายนอก
ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

GH เช่าอาคารจากนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ เพื่อใช้เป็นสถานที่
ประกอบการเป็นส�ำนักงาน โดยอัตราค่าเช่าเป็นราคาที่เหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่ใกล้เคียง เงื่อนไขการช�ำระราคาเป็น
ไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก รายการดังกล่าวจึงมี
ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ข้
อ
มู
ล
ทางการเงินที่ส�ำคัญ
ตารางสรุปงบการเงินรวมของบริษัท ประจ�ำปี 2558 - 2560
		
ฐานะการเงิน

31 ธ.ค. 2558
ล้านบาท

ร้อยละ

งบตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท

ร้อยละ

31ธ.ค. 2560
ล้านบาท

สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
210.16
14.79
157.48
8.58
22.75
เงินลงทุนระยะสั้น
40.73
2.87
150.34
8.19
0.05
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันส่วนที่ถึงก�ำหนดใน 1 ปี
1.46
0.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
151.71
10.68
100.20
5.46
116.63
สินค้าคงเหลือ
11.85
0.83
10.87
0.59
10.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
3.05
0.21
23.71
1.29
22.22
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย-สุทธิ
15.31
1.08
20.81
1.13
22.62
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
3.46
0.24
3.15
0.17
0.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
437.73
30.81
466.56
25.41
195.89
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า-สุทธิ
8.42
0.59
5.20
0.28
4.87
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
1.87
0.13
1.73
0.09
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
10.25
0.72
10.25
0.56
10.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
629.15
44.29
1,020.06
55.56
1,282,14
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า-สุทธิ
326.93
23.01
321.42
17.51
307.42
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
0.61
0.04
4.14
0.23
4.00
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ
3.16
0.22
4.63
0.25
3.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2.54
0.18
2.10
0.11
1.70
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
982.93
69.19
1,369.53
74.59 1,613.91
รวมสินทรัพย์
1,420.66 100.00
1,836.09 100.00 1,809.81
หนี้สิน						
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
12.77
0.90
1.96
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
41.56
2.93
101.74
5.54
35.98
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส่วนที่ครบก�ำหนดใน 1 ปี
19.13
1.35
42.28
2.30
28.79
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ครบก�ำหนดใน 1 ปี
3.76
0.26
4.01
0.22
4.23
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
17.35
1.22
12.51
0.68
11.89
รวมหนี้สินหมุนเวียน
94.57
6.66
160.54
8.74
82.86
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิ
51.45
3.62
245.18
13.35
101.14
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ
14.97
1.05
10.95
0.60
6.71
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ
0.69
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
27.95
1.97
30.77
1.68
32.68
ก�ำไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน-สุทธิ
1.33
0.09
1.03
0.06
0.44
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
95.70
6.74
287.93
15.68
141.66
รวมหนี้สิน
190.27
13.39
448.47
24.43
224.52

ร้อยละ

1.26
6.44
0.60
1.23
1.25
0.04
10.82
0.27
0.57
70.84
16.99
0.22
0.20
0.09
89.18
100.00
0.11
1.99
1.59
0.23
0.66
4.58
5.59
0.37
0.04
1.81
0.02
7.83
12.41
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ฐานะการเงิน

31 ธ.ค. 2558
ล้านบาท

ร้อยละ

งบตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท

ร้อยละ

31ธ.ค. 2560
ล้านบาท

ส่วนของเจ้าของ						
ทุนจดทะเบียน
535.00		
781.63		
781.63
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
531.63
37.42
644.03
35.08
781.63
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
658.32
46.34
769.56
41.91
906.21
ก�ำไรสะสม :-						
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
10.66
0.75
10.66
0.58
10.66
ยังไม่จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
29.23
2.06
(36.60)
(1.99)
(113.28)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
1,229.84
86.57
1,387.65
75.58 1,585.22
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
0.55
0.04
(0.03)
0.00
0.07
รวมส่วนของเจ้าของ
1,230.39
86.61
1,387.62
75.57 1,585.29
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
1,420.66 100.00
1,836.09 100.00 1,809.81
		
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขาย
รวมต้นทุน
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ก�ำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิส�ำหรับปี
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31 ธ.ค. 2558

งบตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2559

ร้อยละ

43.19
50.07
0.59
(6.26)
87.59
0.00
87.59
100.00

31ธ.ค. 2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

518.63
5.69
524.32
(363.03)
(3.26)
(366.29)
158.03
7.21
165.24)
(181.86)
(5.61)
(6.36)
(9.79)
(203.62)
(38.38)
(6.24)
(44.62)
(6.27)
(50.89)

98.91
1.09
100.00
-69.24
-0.62
-69.86
30.14
1.38
31.52
-34.69
-1.07
-1.21
-1.87
-38.84
-7.32
-1.19
-8.51
-1.20
-9.71

452.17
4.50
456.67
(328.95)
(2.57)
(331.52)
125.15
6.25
131.40
(181.44)
(2.46)
(6.09)
(3.22)
(193.21)
(61.81)
(1.15)
(62.96)
(3.44)
(66.40)

99.01
0.99
100.00
-72.03
-0.56
-72.60
27.40
1.37
28.77
-39.73
-0.54
-1.33
-0.71
-42.31
-13.53
-0.25
-13.79
-0.75
-14.54

444.05
4.36
448.41
(341.21)
(2.44)
(343.65)
104.76
7.84
112.60
(174.80)
(12.88)
(0.33)
(188.01)
(75.41)
(1.67)
(77.08)
(77.08)

99.03
0.97
100.00
-76.09
-0.54
-76.64
23.36
1.75
25.11
-38.98
0.00
-2.87
-0.07
-41.93
-16.82
-0.37
-17.19
0.00
-17.19

		
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธ.ค. 2558
ล้านบาท

ร้อยละ

งบตรวจสอบ
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท

ร้อยละ

31ธ.ค. 2560
ล้านบาท

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :-						
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่
เป็นก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน 						
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน-สุทธิจากภาษี
(4.95)
-0.94
0.61
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่
		 ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
(0.12)
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
(55.84) -10.65
(66.40) -14.54
(76.59)
การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิส�ำหรับปี 						
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
(50.24)
-9.58
(65.83) -14.42
(77.13)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
(0.65)
-0.13
(0.57)
-0.12
0.05
			
(50.89)
-9.71
(66.40) -14.54
(77.08)
การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี						
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
(55.19)
-10.53
(65.83) -14.42
(76.68)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
(0.65)
-0.12
(0.57)
-0.12
0.09
			
(55.84) -10.65
(66.40) -14.52
(76.59)
ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)
(0.09)		
(0.11)		
(0.11)
						
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00		
1.00		
1.00
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

ร้อยละ

0.14
-0.03
-17.08
-17.20
0.01
-17.19
-17.10
0.02
-17.08

งบตรวจสอบ
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

27.01
(119.84)
(13.78)
(106.61)
316.77
210.16

54.60
(531.25)
423.97
(52.68)
210.16
157.48

(12.11)
(237.29)
114.67
(134.73)
157.48
22.75
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อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย

งบตรวจสอบ
ปี 2558

ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
4.63
2.91
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
4.27
2.54
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
0.29
0.43
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เท่า
3.29
3.63
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
109.56
99.29
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
38.12
29.18
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย
วัน
9.44
12.34
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
เท่า
7.66
4.63
ระยะเวลาการช�ำระหนี้
วัน
47.02
77.81
วงจรเงินสด
วัน
71.99
33.82
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร				
อัตราก�ำไรขั้นต้น
ร้อยละ
30.14
27.40
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ร้อยละ
-7.30
-12.96
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
ร้อยละ
-85.12
-101.60
อัตราก�ำไรสุทธิ
ร้อยละ
-9.57
-14.34
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ร้อยละ
-4.00
-5.07
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ร้อยละ
-3.49
-4.08
/1
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
ร้อยละ
-5.51
-5.84
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
0.36
0.28
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
0.15
0.32
/2
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย
เท่า
5.12
9.88
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
เท่า
0.16
0.13
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ
N/A
N/A
หมายเหตุ :
		

/1
/2

อัตราส่วนตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ไม่รวมสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ยค�ำนวณจากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน/ดอกเบี้ยจ่าย
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ปี 2560

2.36
1.68
-0.10
4.14
87.04
31.67
11.37
4.99
72.14
26.27
23.36
-13.95
19.36
-16.89
-5.19
-4.23
-3.66
0.25
0.14
-0.94
-0.01
N/A

ค�ำอธิ
บ
ายและการวิ
เ
คราะห์
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปี 2559 แต่การขยาย
ตัวไม่ได้เกิดขึ้นในทุกภาคอุตสาหกรรม ดังเช่น การลงทุนของภาครัฐ ภาคเกษตรและสาขาก่อสร้าง มีการปรับตัวลดลง
เนือ่ งจากปัญหาอุทกภัย สภาพอากาศไม่เอือ้ อ�ำนวยในหลายพืน้ ที่ และหากพิจารณาจากการใช้งบโฆษณาผ่านสือ่ จากผลส�ำรวจ
ของ Nielsen Media Research แสดงให้เห็นว่า เม็ดเงินโฆษณาทั้งอุตสาหกรรมในปี 2560 มีมูลค่า 101,445 ล้านบาท
ลดลง 6.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีมูลค่า 107,923 ล้านบาท เนื่องจาก
ภาคธุรกิจและรัฐบาลชะลอการใช้งบผ่านสื่อ สาเหตุจากยอดขายสินค้าที่คาดการณ์ไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะก�ำลังซื้อ
ของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัว เจ้าของสินค้าจึงปรับลดงบในการซื้อสื่อโฆษณา โดยสื่อที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือสื่อนิตยสาร
ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 33.60 ส�ำหรับสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่มีการใช้งบโฆษณาสูงสุดคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ
ร้อยละ 64.85 ของมูลค่าสือ่ โฆษณาทัง้ หมดหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 65,786 ล้านบาท ยังปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 7.34

ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร (Results of Operations)
ในปี 2560 บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักๆ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจ
Post Production และธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานทีถ่ า่ ยท�ำทีเ่ ริม่ เปิดด�ำเนินการในช่วงกลางปี 2560 ส�ำหรับผลด�ำเนินงาน
ในปี 2560 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้หลักรวม จ�ำนวน 448.41 ล้านบาท ลดลง 8.26 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ
1.81 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีรายได้หลักรวมจ�ำนวน 456.67 ล้านบาท และมีผลขาดทุนส่วน
ที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ในปี 2560 จ�ำนวน 77.13 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 11.30 ล้านบาทหรือขาดทุนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17.17 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้างรายได้แยกตามการด�ำเนินธุรกิจ
รายการ
1. รายได้จากการบริการและให้เช่าอุปกรณ์
2. รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์
3. รายได้จากธุรกิจให้บริการตัดต่อ
4. รายได้จากธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่
5. รายได้จากธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา
6. รายได้จากธุรกิจขายสินค้า
รายได้จากธุรกิจหลัก
รายได้อื่น
รายได้รวม

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

377.51
124.95
9.63
6.54
5.69
524.32
7.21
531.53

71.02
23.51
1.81
1.23
1.07
98.64
1.36
100.00

355.58
81.69
12.47
2.43
4.50
456.67
6.24
462.91

76.81
17.65
2.69
0.53
0.97
98.65
1.35
100.00

351.00
58.45
22.43
12.17
4.36
448.41
7.84
456.25

76.93
12.81
4.92
2.67
0.95
98.28
1.72
100.00
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ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ เป็นการให้บริการแก่ลูกค้ากองถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่อง ภาพยนตร์โฆษณาทั้งใน
และต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ “เกียร์เฮด” และให้บริการแก่รายการโทรทัศน์ งานละคร ภายใต้ แบรนด์ “แฮนดี้เกียร์”
ในปี 2560 มียอดรายได้จ�ำนวน 351.00 ล้านบาท ลดลง 4.58 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.29 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559
ที่มีจ�ำนวน 355.58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.93 ของรายได้รวม
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น จากการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆในปี 2560 ปรับตัวลดลง รวมถึงการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
ด้วย ซึ่งส่งผลต่อกระทบต่อรายได้ของบริษัทด้วย ท�ำให้รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ ในปี 2560 จ�ำนวน 58.45
ล้านบาท ลดลง 23.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.45 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีจ� ำนวน 81.69 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.81 ของรายได้รวม
ธุรกิจให้บริการตัดต่อ
รายได้จากการให้บริการตัดต่อ (Post Production) ในปี 2560 จ�ำนวน 22.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 79.87 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีจ�ำนวน 12.17 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.67 ของรายได้รวม
ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ
รายได้จากการให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำในปี 2560 จ�ำนวน 12.17 ล้านบาท เนื่องด้วยโครงการ The Studio Park
เริ่มเปิดด�ำเนินการรับรู้รายได้ในช่วงกลางปี 2560 โดยลูกค้าเริ่มเข้ามาใช้บริการด้วยราคาในช่วงการแนะน�ำตัว
รายได้อื่นๆ
ในปี 2560 มียอดรายได้อื่นจ�ำนวน 7.84 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.72 ของรายได้รวม ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับ
และรายได้อื่นๆ
ต้นทุนขายและบริการ
ในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการจ�ำนวน 343.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.66
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีจ�ำนวน 331.52 ล้านบาท เนื่องจากการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของโครงการ The Studio Park
ท�ำให้อัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 23.36
โดยภาพรวมก�ำไรขั้นต้น
โครงสร้างต้นทุนและก�ำไรขั้นต้น
รายได้จากธุรกิจหลัก
ต้นทุนขายและบริการ
ก�ำไรขั้นต้น
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ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

524.32
366.29
158.03

456.67
331.52
125.15

448.41
343.65
104.76

100.00
69.86
30.14

100.00
72.60
27.40

100.00
76.64
23.36

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น

ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการขาย
14.71
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
167.15
ค่าใช้จ่ายอื่น
5.61
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น 187.47
ร้อยละเทียบกับรายได้รวม		

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

7.84
13.75
89.17
167.69
2.99
2.46
100.00
183.90
35.75		

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

7.48
15.18
91.18
159.62
1.34
100.00
174.80
40.27		

8.68
91.32
100.00
38.98

ในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นจ�ำนวน 174.80 ล้านบาท ลดลง 9.10 ล้านบาท
หรือลดงลงร้อยละ 4.95 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 183.90 ล้านบาท
และการรับส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจ�ำนวน 0.33 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินจ�ำนวน 12.88
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 111.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากการกู้ยืมเพื่อขยาย
การลงทุน
ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของเจ้าของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 77.13 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 11.30 ล้านบาท
หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.17 เมื่อเปรียบเทียบกับผลด�ำเนินงานในปี 2559 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของเจ้าของ
บริษัทใหญ่จ�ำนวน 65.83 ล้านบาท

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินส�ำหรับปี 2560 และปี 2559
สินทรัพย์
 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 1,809.81 ล้านบาทลดลง 26.28 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.43
ณ
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีจ�ำนวน 1,836.09 ล้านบาท
สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 195.89 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 1,613.91 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.82 และ 89.18 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�ำคัญดังนี้
•	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 22.75 ล้านบาท ลดลง 134.73 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 85.55 และ
เงินลงทุนระยะสั้นจ�ำนวน 0.01 ล้านบาท ลดลง 150.29 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 99.97 เนื่องจากการน�ำไปลงทุน
ก่อสร้างในโครงการ The Studio Park ท�ำให้บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิเป็นจ�ำนวน 1,282.14 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 262.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.69
•	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิจ�ำนวน 116.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.39 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลา
การให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าตามปกติ
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมียอดหนี้สินรวมจ�ำนวน 224.52 ล้านบาท ลดลง 223.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
49.94 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 หนี้สินรวมประกอบหนี้สินหมุนเวียนจ�ำนวน 82.86 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน
จ�ำนวน 141.66 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.14 เท่า ลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตราส่วนเท่ากับ 0.32 เท่า
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
รายการ

ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย :-						
เงินเบิกเกินบัญชี
12.78
12.51
1.96
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
70.58
69.14
287.45
95.05
129.93
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
18.73
18.35
14.96
4.95
10.94
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม
102.09
100.00
302.42
100.00
142.83

1.37
90.97
7.66
100.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1,585.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 197.66 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.24 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จ�ำนวน 137.60 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท
โดยภายหลังการจ�ำหน่ายหุ้น บริษัทมีหุ้นที่ออกและเรียกช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน 781.63 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(Book Value Per Share) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2.03 บาท
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ในปี 2560 บริษัทมียอดกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน 114.67 ล้านบาทโดยการเพิ่มทุน ใช้ไปในกิจกรรม
ด�ำเนินงาน 12.11 ล้านบาทและใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 237.29 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่จา่ ยลงทุนในโครงการ The Studio Park
ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2560 เท่ากับ 22.75 ล้านบาท
รายการ
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
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ปี 2558
27.01
(119.84)
(13.78)
(106.61)
316.77
210.16

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

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

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ในปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.36 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องเร็ว 1.68 เท่า ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยสินทรัพย์
หมุนเวียนสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน
โครงสร้างเงินทุน
รายการ
หนี้สินทั้งหมด
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

หน่วย

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
เท่า
เท่า

190.27
102.09
1,230.39
0.08
0.15

448.47
302.42
1,387.62
0.22
0.32

224.52
142.83
1,585.29
0.09
0.14

แหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากส่วนของทุนและส่วนหนี้สิน โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนที่ออกและเรียก
ช�ำระแล้วจ�ำนวน 781.63 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�ำนวน 906.21 ล้านบาท และหนี้สินรวมจ�ำนวน 224.52 ล้านบาท
เป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ�ำนวน 142.83 ล้านบาทเนื่องจากการน�ำไปลงทุนในโครงการ The Studio Park โดยใน
ระหว่างปี 2560 บริษัทมีการจ่ายช�ำระคืนหนี้เงินกู้แก่สถาบันการเงินบางส่วน ท�ำให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อทุนเท่ากับ 0.09 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.14 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2559
ภาระผูกพันนอกงบดุล 			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันนอกงบดุล ส่วนใหญ่เป็นภาระผูกพันจากการด�ำเนินธุรกิจหลัก เช่น
ภาระผูกพันเกีย่ วกับการท�ำสัญญาเช่าระยะยาวกับบุคคลภายนอกเกีย่ วกับการเช่าทีด่ นิ และทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ภาระผูกพัน
ที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ภาระผูกพันจากหนังสือค�้ำประกันและภาระผูกพัน ซึ่งภาระผูกพันทั้งหมดตามที่ได้
กล่าวแล้วข้างต้นได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 ของงบการเงินประจ�ำปี 2560 แล้ว
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต
จากการก่อสร้างสตูดิโอ 5 อาคารในโครงการThe Studio Park ที่เสร็จสมบูรณ์และเริ่มเปิดให้ใช้บริการได้แล้ว ท�ำให้บริษัท
มั่นใจว่าเป็นการตอบสนองต่อตลาดได้ทันต่อเหตุการณ์ ตามการพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2561 ของทุกหน่วยงาน
ที่มองภาพรวมของเศรษฐกิจไทยว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ก�ำลังซื้อในประเทศเริ่มฟื้นตัว ความเชื่อมั่นจากความชัดเจนเรื่อง
การเลือกตั้งและการลงทุนของภาครัฐ การลงทุนของภาคเอกชนที่ดีขึ้น ท�ำให้บริษัทคาดหวังว่าโครงการ The Studio Park
จะรองรับการใช้บริการจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างดี สามารถสร้างรายได้และผลด�ำเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง
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รายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2560
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้อง
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�ำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วยการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน ในจ�ำนวนนี้มีการประชุมหนึ่งครั้งที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร
เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆสรุปได้ดังนี้
1.

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

	คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อรับทราบแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างการรับรู้และเข้าใจ
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด มีการทบทวนหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2560 บริษทั ได้มกี ารศึกษาและเริม่ มีการน�ำหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ฉี บับใหม่ หรือ Corporate Governance Code มาเป็นกรอบ ในการก�ำกับดูแลกิจการ และบริษทั
ได้จดั ให้มกี ารประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และการจัดให้มแี นวทางปฏิบตั ิ Whistle blower
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้กรอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั มีความเหมาะสมและเพียงพอกับสภาพแวดล้อมปัจจุบนั
2.

การสอบทานข้อมูลทางการเงิน

	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและข้อมูลการเงินประจ�ำปี ของบริษทั และบริษทั ย่อย
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินถูกจัดท�ำขึ้นโดยหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีเพือ่ รับทราบข้อมูล
เกีย่ วกับผลการสอบทาน/ผลการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการสอบทาน/ตรวจสอบ
แผนงานการตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบรวมถึงความอิสระของผู้สอบบัญชีในการด� ำเนินงาน และภายหลัง
จากคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วได้มีการน�ำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเสนอผู้ถือหุ้น
อนุมัติแล้วแต่กรณี
3.

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนงานการตรวจสอบภายใน งบประมาณและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการ
ตรวจสอบ และรายงานการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบ มีการเชิญ
ผู้บริหารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอของการควบคุมภายในและการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตจากการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับแนวทางการปรับปรุงการควบคุม
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ภายในเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งส�ำหรับการด�ำเนินงานต่างๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้กลไกการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
มีความเหมาะสมและเพียงพอกับสภาพแวดล้อมและธุรกิจที่เป็นอยู่
4.

การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด

	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบตั ติ ามกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั และกรอบนโยบายทีค่ ณะ
กรรมการบริษัทก�ำหนด ผ่านกระบวนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและ ผู้สอบบัญชีของบริษัท มีการประชุม
ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อรับทราบเกี่ยวกับกรอบและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการ
ปรับปรุงการด�ำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการก�ำกับดูแลและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี

	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และก� ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปีของ
บริษัท โดยได้พิจารณาความเป็นอิสระ คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารใน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและคุณภาพของผูส้ อบบัญชีในรอบปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้คณะ
กรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ�ำปี 2561
7.

การรายงานงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

	คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ รวมถึงการให้ขอ้ สังเกต ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิม่ เติม
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท
	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ก� ำหนดไว้และให้ความส� ำคัญกับ
การควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท และบริษัทย่อย
มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบข้อบกพร่อง
ของระบบการควบคุมภายใน ที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของรายงานทาง
การเงิน ผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในมีความอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

(นายอัครรัตน์ ณ ระนอง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
• งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
•	งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้
สุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มกิจการและบริษัท ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นเรื่องส�ำคัญ
ในการตรวจสอบและได้น�ำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องนี้
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เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การด้อยค่าของเงินลงทุน

ข้าพเจ้าทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเพื่อประเมิน
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 12 ว่าการตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและ
เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อย และข้อ 13 เงินลงทุนใน กิจการร่วมค้านั้นเหมาะสม โดยวิธีการดังต่อไปนี้
กิจการร่วมค้า
•	ประเมินผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทย่อยทั้งหมดและกิจการร่วมค้าส�ำหรับ
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 6 แห่ง มีราคาทุนรวมเป็น
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จ�ำนวน 1,245.75 ล้านบาท และมีเงินลงทุนในกิจการร่วม
•	พิจารณาข้อมูลผลการด�ำเนินงานในอดีตของแต่ละ
ค้า 1 แห่ง มีราคาทุนจ�ำนวน 5.20 ล้านบาท ในปี พ.ศ.
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
2560 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
•	ท�ำความเข้าใจและประเมินวิธีการจัดท�ำประมาณ
บริษทั ย่อยซึง่ รวมอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอีกจ�ำนวน
การกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงการทดสอบ
4.97 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมี
เกี่ ย วกั บ สมมติ ฐ านที่ ส� ำ คั ญ ที่ ใช้ ใ นการจั ด ท� ำ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทัง้ สิน้ จ�ำนวน
ประมาณการกระแสเงินสด เช่น รายได้ อัตราการ
271.45 ล้านบาท
เติบโตของรายได้ และอัตราก�ำไรขั้นต้น
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าไม่เกิดการด้อยค่า
•	สอบถามผู ้ บ ริ ห ารถึ ง ความสมเหตุ ส มผลของ
ข้าพเจ้าให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุน
ประมาณการด้อยค่าของเงินลงทุน และ
ดังกล่าวเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนมีสาระ
•	อ่านรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับมติอนุมัติ
ส�ำคัญต่องบการเงิน และในการประมาณการการด้อย
ให้เลิกกิจการของบริษัทย่อย
ค่าของเงินลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ส�ำคัญของผู้บริหาร นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทดสอบหลักฐานประกอบการ
เช่น รายได้ อัตราการเติบโตของรายได้ และอัตราก�ำไร ประมาณการและทดสอบความถูกต้องของการค�ำนวณการ
ขั้นต้น
ด้อยค่าของเงินลงทุน
จากการปฏิบัติงานตามวิธีการดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าข้อ
สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหารมี
ความเหมาะสมตามหลักฐานที่มีอยู่
ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ� ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ�ำปี
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อ
มั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้
สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ
และบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงาน
หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ว่ ยกรรมการในการก�ำกับดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ กิจการ
และบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
ถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะ
มีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•	ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ ง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•	ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มกิจการและบริษัท
•	ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยกรรมการ
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•	สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ
เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
•	ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
•	ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ำ� คัญซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้
วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

สง่า โชคนิติสวัสดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดง
ฐานะการเงิน
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
		

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
เงินลงทุนระยะสั้น
8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
9
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
32.4
สินค้าคงเหลือ
10
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน		
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

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

157,477,908 12,289,745 32,918,391
150,336,056
- 150,290,104
100,204,116 16,251,354 12,425,016
- 546,000,000 132,000,000
10,873,726
1,165,901
1,797,829
23,705,056
20,811,968
4,045,796
5,622,804
3,147,070
190,756
195,491
466,555,900 579,943,552 335,249,635

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
12
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
13
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน		
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
14
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
15
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
16
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
17
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		

4,872,189
10,249,564
1,282,139,186
307,419,665
4,002,924
3,533,405
1,695,238
1,613,912,171
1,809,806,021

- 974,302,562 982,726,736
5,199,563
5,199,563
1,729,271
1,729,271
10,249,564
1,020,063,690 41,039,564 49,203,520
321,422,127
4,140,946
336,059
424,555
4,631,277
3,397,822
3,128,051
2,101,330
245,420
245,420
1,369,537,768 1,024,520,990 1,037,457,553
1,836,093,668 1,604,464,542 1,372,707,188

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 98 ถึง 154 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

88
รายงานประจ�ำปี 2560

งบแสดง
ฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
		

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
19
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
32.5
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ส่วนที่ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี - สุทธิ
21 (ก)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ครบก�ำหนดภายในหนึ่งปี - สุทธิ
21 (ข)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
20
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
21 (ก)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
21 (ข)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
18
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
22
ก�ำไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน - สุทธิ		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

1,961,902
35,981,368 101,740,746
-

7,112,476
7,000,000

7,117,026
-

42,278,000

-

-

4,230,055
4,014,832
11,894,746 12,508,065
82,858,071 160,541,643

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

625,243
2,359,695
10,101,964

101,140,000 245,176,000
6,708,652 10,948,198
693,928
32,675,730 30,770,938
442,977
1,031,588
141,661,287 287,926,724
224,519,358 448,468,367

14,176,373
14,176,373
30,807,243

626,860
12,396,041
13,022,901
23,124,865

28,790,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 98 ถึง 154 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบแสดง
ฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
		

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นสามัญ จ�ำนวน 781.63 ล้านหุ้น
		 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ

23

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

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

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
		 หุ้นสามัญ จ�ำนวน 781.63 ล้านหุ้น
		 มูลค่าที่ได้รับช�ำระแล้วหุ้นละ 1 บาท
		 (พ.ศ. 2559 : หุ้นสามัญจ�ำนวน 664.03 ล้านหุ้น
		 มูลค่าที่ได้รับช�ำระแล้วหุ้นละ 1 บาท)
23
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
23
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
24
ยังไม่ได้จัดสรร 		

10,658,657 10,658,657 10,658,657 10,658,657
(113,280,517) (36,596,762) (124,844,774) (74,665,806)

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
รวมส่วนของเจ้าของ		
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		

1,585,221,556 1,387,651,367 1,573,657,299 1,349,582,323
65,107
(26,066)
1,585,286,663 1,387,625,301 1,573,657,299 1,349,582,323
1,809,806,021 1,836,093,668 1,604,464,542 1,372,707,188

781,628,733 644,028,952 781,628,733 644,028,952
906,214,683 769,560,520 906,214,683 769,560,520

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 98 ถึง 154 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบก�
ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
		

หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้จากการขาย		
รวมรายได้		
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ		
ต้นทุนขาย		
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ		
ก�ำไรขั้นต้น		
รายได้อื่น
25
ค่าใช้จ่ายในการขาย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
ค่าใช้จ่ายอื่น
28
ต้นทุนทางการเงิน
26
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
13
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้		
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
29
ขาดทุนส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง		
ขาดทุนส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
11
ขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

444,050,041 452,166,756
4,360,479
4,499,189
448,410,520 456,665,945
(341,211,896)
(2,442,363)
(343,654,259)
104,756,261
7,836,720
(15,175,458)
(159,622,252)
(2,664)
(12,876,589)
(327,374)
(75,411,356)
(1,669,685)
(77,081,041)
(77,081,041)

(328,954,475)
(2,566,636)
(331,521,111)
125,144,834
6,246,714
(13,753,084)
(167,689,760)
(2,456,001)
(6,087,181)
(3,220,833)
(61,815,311)
(1,145,232)
(62,960,543)
(3,442,277)
(66,402,820)

58,546,711
58,546,711

81,867,240
81,867,240

(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)
(49,819,838)

(54,309,194)
(54,309,194)
27,558,046
10,542,964
(2,388,346)
(80,568,802)
(53,074,003)
(146,972)
(98,077,113)
572,883
(97,504,230)
(97,504,230)
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91
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�
ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
		

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
		 หลังออกจากงาน		
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่
		 ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
18
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		

(122,115)
89,782
488,459
(359,130)
(76,592,582) (66,402,820) (50,178,968) (97,504,230)

การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
				

(77,134,344) (65,828,501) (49,819,838) (97,504,230)
53,303
(574,319)
(77,081,041) (66,402,820) (49,819,838) (97,504,230)

การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
				

(76,683,755) (65,828,501) (50,178,968) (97,504,230)
91,173
(574,319)
(76,592,582) (66,402,820) (50,178,968) (97,504,230)

610,574

-

(448,912)

ขาดทุนต่อหุ้น
30
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง		
(0.11)
(0.11)
(0.07)
จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก		
(0.01)
-
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92
รายงานประจ�ำปี 2560

-

(0.18)
-

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

93

111,242,676
769,560,520

112,399,101
644,028,952

137,599,781 136,654,163
781,628,733 906,214,683

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�ำหรับปี พ.ศ. 2560
การออกหุ้น
23
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560		

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 98 ถึง 154 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

658,317,844

531,629,851

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559		
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�ำหรับปี พ.ศ. 2559
การออกหุ้น
23
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		

- 223,641,777
(65,828,501) (65,828,501)
(36,596,762) 1,387,651,367

29,231,739 1,229,838,091

บาท

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

10,658,657

10,658,657

บาท

บาท

บาท

หมายเหตุ

บาท

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

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

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บาท

รวมส่วน
ของเจ้าของ

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

- 223,641,777
(574,319) (66,402,820)
(26,066) 1,387,625,301

548,253 1,230,386,344

บาท

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

94

รายงานประจ�ำปี 2560

137,599,781 136,654,163
781,628,733 906,214,683

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�ำหรับปี พ.ศ. 2560
การออกหุ้น
23
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560		
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111,242,676
769,560,520

112,399,101
644,028,952

บาท

658,317,844

บาท

531,629,851

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559		
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส�ำหรับปี พ.ศ. 2559
การออกหุ้น
23
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		

			

บาท

- 223,641,777
(97,504,230) (97,504,230)
(74,665,806) 1,349,582,323

22,838,424 1,223,444,776

บาท

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

10,658,657

10,658,657

บาท

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว			
- ส�ำรอง		
รวมส่วนของ
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
เจ้าของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

					
			
ทุนที่ออก		
			
และช�ำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

งบกระแส
เงินสด
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
		

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีเงินได้		
รายการปรับปรุง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
27
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
22
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย (กลับรายการ)
32.4
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตัดจ่าย 		
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย 		
ค่าเผื่อภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
		 ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน (กลับรายการ)		
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
13
(ก�ำไร)ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์		
(ก�ำไร)จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
รับรู้(ก�ำไร)จากการขายและเช่ากลับคืน		
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์		
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
17
(ก�ำไร)จากค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
25
ประมาณการขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน (กลับรายการ)
15
ดอกเบี้ยรับ
25
ต้นทุนทางการเงิน
26
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนหมุนเวียน		
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
- สินค้าคงเหลือ		
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน		
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
22

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

(75,411,356)

(61,815,311)

(49,999,827)

(98,077,113)

3,002,502
97,239,814
2,515,366
76,234
139,809

4,839,074
77,032,642
3,226,685
(238,875)
54,044

(431,478)
8,465,650
1,331,420
(6,250,000)
4,974,174
3,717

852,522
9,365,430
2,029,116
6,250,000
45,029,301
27,885

(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
37,302,328

1,526,539
3,220,833
(103,307)
(302,499)
(295,110)
2,544,909
780
4,946
(924,891)
533,504
(2,403,370)
6,087,181
32,987,774

(456,608)
387
(19,909,144)
106,571
(62,165,138)

727,777
51,211
1,743,489
2
(10,077,663)
146,972
(41,931,071)

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

41,628,707
585,047
(20,657,942)
255,815
108,923
20,158,634
(3,976,687)
(337,300)

(3,862,819)
631,928
4,735
13,733
(468,161)
-

23,558,225
317,602
(128,898)
176,100
(1,098,017)
(2,484,667)
-
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95
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแส
เงินสด (ต่อ)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
		

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน		
รับดอกเบี้ย		
จ่ายดอกเบี้ย		
รับคืนภาษี		
จ่ายภาษี		
จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
11
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น		
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น		
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
32.4
เงินสดรับช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
32.4
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
12
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
12
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการร่วมค้า
13
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์		
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์		
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
32.4
จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
11
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

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

70,752,971
2,229,874
(6,102,222)
4,021,521
(13,035,668)
(3,265,625)
54,600,851

รายงานประจ�ำปี 2560

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

(21,590,726)
1,287,202
(146,972)
4,021,521
(2,711,695)
(19,140,670)

1,729,271
1,596,800
1,729,271
1,500,800
- (150,290,104)
- (150,290,104)
150,290,104 40,693,919 150,290,104 40,693,920
- (421,000,000) (8,450,000)
- 13,250,000 17,150,000
- (5,000,000) (212,500,000)
8,450,000 20,000,000
- (5,199,563)
(338,490,523) (372,873,179)
(231,868) (1,575,999)
(51,898,223) (52,461,415)
(1,174,615)
(384,942)
(104,500)
642,416
228,540
65,515
1,564,882
706,266
50,060
1,542,399
- 17,913,221
8,597,121
(12,812)
(237,286,628) (531,254,528) (239,798,835) (284,913,247)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 98 ถึง 154 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแส
เงินสด (ต่อ)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม
		

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
32.5
เงินสดจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
21 (ก)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
21 (ก)
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
23
จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
11
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		

1,961,902
(421,524,000)
264,000,000
(4,024,323)
274,253,944
114,667,523

(12,775,471)
7,000,000
(19,128,000)
236,000,000
(3,766,983)
(625,243)
223,641,777 274,253,944
423,971,323 280,628,701

(569,404)
223,641,777
223,072,373

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี		

(134,725,520)
157,477,908
22,752,388

(52,682,354)
210,160,262
157,477,908

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

(80,981,544)
113,899,935
32,918,391

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์		
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์		
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์		

2,205,369
18,559
375,000

43,044,117
2,270,182
1,052,301
-

3,317
-

21,600
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 98 ถึง 154 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1 ข้อมูลทั่วไป
	บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และ
มีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
ส�ำนักงานใหญ่ : ตั้งอยู่เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานสาขา : ตั้งอยู่เลขที่ 23/3 หมู่ที่ 2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
	บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียก
บริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
	บริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณา ให้บริการ
ตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำภาพยนตร์โฆษณาและภาพยนตร์และขายสินค้าอื่น
และให้เช่าและบริการสถานที่ถ่ายท�ำ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

2 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญซึ่งใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอ
รายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ
ของงบการเงิน
		การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย ก�ำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ทีส่ ำ� คัญและการใช้ดลุ ยพินจิ ของผูบ้ ริหารซึง่ จัดท�ำขึน้ ตามกระบวนการในการน�ำนโยบายการบัญชีของกลุม่ กิจการ
ไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนัยส�ำคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษท�ำขึ้นจากงบการเงินตามกฏหมายที่เป็นภาษาไทย
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฏหมายฉบับภาษา
ไทยเป็นหลัก
98
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
		

2.2.1	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ง
มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอย่างมีสาระ
ส�ำคัญมีดังต่อไปนี้

			
			
			

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

			มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มกี ารแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิม่ ในการบันทึกเงินลงทุนใน
บริษทั ย่อยการร่วมค้า หรือบริษทั ร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วธิ สี ว่ นได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศ
ใช้) ทัง้ นีก้ ารเลือกใช้นโยบายบัญชีสำ� หรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทั ย่อย การร่วมค้า หรือบริษทั ร่วม)
เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องท� ำโดยปรับปรุงงบการเงิน
ย้อนหลัง
			มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ ให้ทางเลือกเพิ่มส�ำหรับ
กิจการที่ไม่ใช่กิจการที่ด�ำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็น
กิจการทีด่ ำ� เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน โดยในการบันทึกบัญชีโดยใช้วธิ สี ว่ นได้เสียในเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ด�ำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการที่จะยังคง
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของบริษทั ร่วมหรือการร่วมค้านัน้ ๆ ด้วยวิธมี ลู ค่ายุตธิ รรมตามทีบ่ ริษทั
ร่วมหรือการร่วมค้านัน้ ๆใช้อยู่ เพิม่ เติมจากเดิมทีต่ อ้ งถอดการวัดมูลค่ายุตธิ รรมออกและแทนด้วยการจัดท� ำ
งบการเงินรวมของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ด�ำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
			มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตัด
จ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นั้นไม่เหมาะสม ข้อสันนิษฐานนี้อาจตกไปหาก
เข้าข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตัววัดของรายได้ (นั่นคือรายได้เป็น
ปัจจัยทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัดของมูลค่าทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้วา่ รายได้และการใช้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที่ได้จากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก
			ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่มีการปรับปรุงดังกล่าวข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อกลุ่มกิจการ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
		

2.2.2	มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีม่ กี ารปรับปรุงใหม่ ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ได้น�ำมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

			
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด
			
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้
			มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
ในกิจการอื่น
			มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ของกิจการทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมจัดหาเงินทัง้ ทีเ่ ป็นรายการทีเ่ ป็นเงินสดและรายการ
ที่ไม่ใช่เงินสด
			มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื่องวิธีการบัญชีส�ำหรับภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีกรณีมสี นิ ทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมทีม่ จี ำ� นวนต�ำ่ กว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์
ในเรื่องดังต่อไปนี้
			
			
			

			

-	กรณีสนิ ทรัพย์ทวี่ ดั ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมมีมลู ค่าต�ำ่ กว่าฐานภาษีของสินทรัพย์นนั้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
รายงาน จะถือว่ามีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเกิดขึ้น
-	ในการประมาณการก�ำไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
-	ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของก�ำไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่ก�ำหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องน�ำไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เป็น
ประเภทเดียวกันเท่านั้น
-	ในการประมาณก�ำไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ�ำนวนทีใ่ ช้หกั ภาษีทเี่ กิดจากการกลับรายการของผล
แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น

				มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มกี ารอธิบายให้ชดั เจนว่าการเปิดเผย
ตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถอื ปฏิบตั กิ บั ส่วนได้เสียทีถ่ กู จัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง
2560) ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
				ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
		

(1)

บริษัทย่อย

			บริษทั ย่อยหมายถึงกิจการทีก่ ลุม่ กิจการควบคุม กลุม่ กิจการควบคุมกิจการเมือ่ กลุม่ กิจการมีการเปิดรับหรือ
มีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย่ วข้องกับผูไ้ ด้รบั การลงทุนและมีความสามารถท�ำให้เกิดผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนจากการใช้อำ� นาจเหนือผูไ้ ด้รบั การลงทุน กลุม่ กิจการรวมงบการเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบ
การเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่น�ำงบการเงินของ
บริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอ�ำนาจควบคุม
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
			กลุม่ กิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยถือปฏิบตั ติ ามวิธซี อื้
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส�ำหรับการซื้อบริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้
และหนีส้ นิ ทีก่ อ่ ขึน้ เพือ่ จ่ายช�ำระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ กู ซือ้ และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของทีอ่ อกโดย
กลุ่มกิจการ สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่าย
ช�ำระตามข้อตกลง ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ จะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้ มูลค่าเริม่ แรกของสินทรัพย์
ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ
โดยส่วนที่ได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
			ในการรวมธุรกิจที่ด�ำเนินการส�ำเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อ
ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
วัดมูลค่าใหม่นั้นในก�ำไรหรือขาดทุน
			สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุม่ กิจการ รับรูด้ ว้ ยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีซ่ อื้ การเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์
หรือหนี้สินให้รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ
ต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายช�ำระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ
			ส่วนเกินของมูลค่าสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ มูลค่าส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมในผูถ้ กู ซือ้ และมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันซือ้ ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผูถ้ กู ซือ้ ทีผ่ ซู้ อื้ ถืออยูก่ อ่ นการรวมธุรกิจทีม่ ากกว่ามูลค่า
ยุตธิ รรมสุทธิ ณ วันที่ซอื้ ของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่า
สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ มูลค่าส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมในผูถ้ กู ซือ้ และมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันซือ้ ธุรกิจของ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผูถ้ กู ซือ้ ทีผ่ ซู้ อื้ ถืออยูก่ อ่ นการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยทีไ่ ด้มาเนือ่ งจากการซือ้ ในราคาต�ำ่ กว่ามูลค่ายุตธิ รรม จะรับรูส้ ว่ นต่างโดยตรง
ไปยังก�ำไรขาดทุน
			กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก�ำไรทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงระหว่างกันในกลุม่ กิจการ
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงก็จะตัดรายการในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนัน้ มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ทโี่ อน
ระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษทั ย่อยได้ถกู ปรับปรุงเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บัญชีของกลุ่มกิจการ
			ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า ต้นทุน
จะมีการปรับเพือ่ สะท้อนการเปลีย่ นแปลงสิง่ ตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของสิง่ ตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้
			

รายชื่อของบริษัทย่อยหลักของกลุ่มกิจการได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
		

(2)

รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

			กลุม่ กิจการปฏิบตั ติ อ่ รายการกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนทีเ่ ป็นของเจ้าของกลุม่
กิจการ ส�ำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิของหุน้ ทีซ่ อื้ มาในบริษทั ย่อย และก�ำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อ�ำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ
		

(3)

การร่วมการงาน

			เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการด�ำเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึน้ อยูก่ บั สิทธิ
และภาระผูกพันตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานนั้นมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วม
การงาน กลุม่ กิจการได้ประเมินลักษณะของการร่วมการงานทีม่ แี ละพิจารณาว่าเป็นการร่วมค้า ซึง่ การร่วม
ค้ารับรู้เงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
			ภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสีย กลุม่ กิจการรับรูเ้ งินลงทุนเมือ่ เริม่ แรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนีจ้ ะ
เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในภายหลังวันทีไ่ ด้มาด้วยส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของผูไ้ ด้รบั การลงทุนตามสัดส่วนทีผ่ ู้
ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในการร่วมค้า รวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
			ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในการร่วมค้านัน้ ลดลงแต่ยงั คงมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั ส�ำคัญ กิจการต้องจัดประเภท
รายการทีเ่ คยรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เข้าก�ำไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่
ลดลง ก�ำไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในการร่วมค้าจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
			ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่วมค้าที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในก�ำไรหรือ
ขาดทุน และส่วนแบ่งในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้
เสียของกลุม่ กิจการในการร่วมค้านัน้ ซึง่ รวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใด ๆ ซึง่ โดยเนือ้ หาแล้วถือเป็นส่วนหนึง่
ของเงินลงทุนสุทธิของกลุม่ กิจการในการร่วมค้านัน้ กลุม่ กิจการจะไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของการร่วมค้าหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนการร่วมค้า
			กลุม่ กิจการมีการพิจารณาทุกสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีวา่ มีขอ้ บ่งชีท้ แี่ สดงว่าเงินลงทุนในการร่วมค้าเกิดการ
ด้อยค่าหรือไม่ หากมีขอ้ บ่งชีเ้ กิดขึน้ กลุม่ กิจการจะค�ำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)ของเงิน
ลงทุนในการร่วมค้าในก�ำไรหรือขาดทุน
			รายการก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับการร่วมค้าจะตัดบัญชีตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการ
มีส่วนได้เสียในการร่วมค้านั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่
รายการนัน้ มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ทโี่ อนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า การร่วมค้าจะเปลีย่ นนโยบายการบัญชี
เท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
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ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้า จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
		รายการต่าง ๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุม่ กิจการวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการน�ำเสนอในสกุลเงินบาท
		กลุม่ กิจการแปลงค่ารายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ เี่ กิดรายการ
และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก�ำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้
ในก�ำไรหรือขาดทุน
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
2.6 ลูกหนี้การค้า
		ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้น
จะรับรู้ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
2.7 สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต
		

ก)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์

			อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์แสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
ราคาทุนของสินค้าค�ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดจากการจ่าย
เงินตามเงื่อนไข ส่วนลดจากการรับประกันสินค้า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะ
ขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้สนิ ค้านัน้ ส�ำเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จา่ ยในการขาย บริษทั บันทึก
บัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จ�ำเป็น
		

ข)

รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต และงานตัดต่อระหว่างผลิต

			รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต งานตัดต่อระหว่างผลิต และที่ผลิตเสร็จพร้อมที่จะออกอากาศทางโทรทัศน์
หรือออกจ�ำหน่าย แสดงด้วยราคาทุนของรายการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการผลิตรายการหรืองานตัดต่อนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นต้นทุนการให้บริการในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อ
รายการโทรทัศน์ได้ออกอากาศหรือได้ออกจ�ำหน่ายแล้ว
2.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของ
สินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการจะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนใน
อนาคต
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ)
		กลุม่ กิจการจัดประเภททีด่ นิ ทีถ่ อื ไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนเมือ่ อสังหาริมทรัพย์นนั้ เป็นไปตามค� ำนิยาม
ของ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท�ำรายการ
		หลังจากการรับรูเ้ มือ่ เริม่ แรก อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนจะบันทึกด้วยวิธรี าคาทุน หักค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
		

ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา

		

กลุ่มกิจการจัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ประเมินอิสระทุก 3 ปี

2.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
		ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ารับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
ทีด่ นิ ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคา ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์อนื่ ค�ำนวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงเพือ่ ลดราคาทุนของสินทรัพย์
แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ หรืออายุสัญญาเช่าในกรณีที่อายุสัญญาเช่า
สั้นกว่า ดังต่อไปนี้
		
		
		
		
		
		
		
		

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

		
		
		
		

สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
อุปกรณ์กองถ่าย
วัสดุกองถ่าย
ยานพาหนะ

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

		ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ตามความเหมาะสม
		ในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะ
ได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2.11)
		ผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า ค�ำนวณโดย
เปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้
บัญชีผลก�ำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในก�ำไรหรือขาดทุน

104
รายงานประจ�ำปี 2560

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

		สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีซ่ อื้ มามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�ำนวณจากต้นทุนในการได้
มาและการด�ำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ�ำหน่ายตลอด
อายุประมาณการให้ประโยชน์ 5 ปี
		ต้นทุนทีใ่ ช้ในการบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะ
เจาะจงซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่าต้นทุนเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัว
ตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ท�ำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
จ�ำนวนเงินที่เหมาะสม
2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		สินทรัพย์ทมี่ อี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซึง่ ไม่มกี ารตัดจ�ำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�ำทุกปี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า และสินทรัพย์ที่ไม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน รวมทั้งสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่มีการตัดจ�ำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชี
อาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูง
กว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบ
กับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม ซึง่ รับรู้รายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
2.12 สัญญาเช่าระยะยาว
		

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

		สัญญาระยะยาวเพือ่ เช่าสินทรัพย์ซงึ่ ผูใ้ ห้เช่าเป็นผูร้ บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่
สัญญาเช่านัน้ ถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินทีต่ อ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากผลตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้
รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
		สัญญาเช่าอุปกรณ์ซงึ่ ผูเ้ ช่าเป็นผูร้ บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทัง้ หมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวน
เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า
		จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนีส้ นิ และค่าใช้จา่ ยทางการเงินเพือ่ ให้ได้อตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ อ่ หนี้
สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้
สินระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า เพือ่ ท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ แต่ละงวด
เป็นอัตราคงทีส่ ำ� หรับยอดคงเหลือของหนีส้ นิ ทีเ่ หลืออยู่ อุปกรณ์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคา
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

105
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.13 เงินกู้ยืม
		เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ำรายการที่เกิดขึ้นเงินกู้ยืม
วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่ายตามวีอตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ผลต่างระหว่างเงินทีไ่ ด้รบั (หักด้วย
ต้นทุนการจัดท�ำรายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนตลอด
ช่วงเวลาการกู้ยืม
		ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท�ำรายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะ
ใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่
มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส�ำหรับการให้
บริการสภาพคล่องและจะตัดจ�ำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง
		เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช�ำระหนี้ออกไปอีก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
		

ก)

ต้นทุนการกู้ยืม

			ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาทั่วไปและที่กู้มาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพย์ทเี่ ข้าเงือ่ นไขต้องน�ำมารวมเป็นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์นนั้ โดยสินทรัพย์
ทีเ่ ข้าเงือ่ นไขคือสินทรัพย์ทจี่ ำ� เป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพย์นนั้ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะ
ใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อ
การด�ำเนินการส่วนใหญ่ ที่จ�ำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตาม
ประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง
			

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

2.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
		

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

		กลุ่มกิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
		

2.14.1 โครงการสมทบเงิน

			ส�ำหรับโครงการสมทบเงินบริษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจ�ำนวนเงินทีค่ งที่ บริษทั ไม่มภี าระผูกพันทาง
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุน
ไม่มสี นิ ทรัพย์เพียงพอทีจ่ ะจ่ายให้พนักงานทัง้ หมดส�ำหรับการให้บริการจากพนักงานทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั
บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และ
ข้อก�ำหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผล
ประโยชน์พนักงานเมื่อถึงก�ำหนดช�ำระ ส�ำหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมี
การได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบก�ำหนดจ่าย
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ต่อ)
		

2.14.2 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

			ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะ
ก�ำหนดจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
เช่น อายุ จ�ำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน
			หนีส้ นิ ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุจะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของ
ภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพัน
นี้ค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่า
ปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้ อัตราผล
ตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบ
ก�ำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�ำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
			ก�ำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ทเี่ กิดขึน้ จากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลีย่ นแปลงใน
ข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
			

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน

2.15 ประมาณการหนี้สิน
		ประมาณการหนีส้ นิ จะรับรูก้ ต็ อ่ เมือ่ กลุม่ กิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีจ่ ดั ท�ำไว้
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช�ำระภาระผูกพันนัน้ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้
บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจ�ำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินจะ
ไม่รับรู้ส�ำหรับขาดทุนจากการด�ำเนินงานในอนาคต
		ในกรณีทมี่ ภี าระผูกพันทีค่ ล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุม่ กิจการก�ำหนดความน่าจะเป็นทีก่ จิ การจะสูญเสียทรัพยากร
เพือ่ จ่ายช�ำระภาระผูกพันเหล่านัน้ โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทัง้ ประเภท แม้วา่ ความ
เป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทกี่ จิ การจะสูญเสียทรัพยากรเพือ่ ช�ำระภาระผูกพันบางรายการทีจ่ ดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะ
มีระดับต�่ำ
		กลุม่ กิจการจะวัดมูลค่าของจ�ำนวนประมาณการหนีส้ นิ โดยใช้มลู ค่าปัจจุบนั ของรายจ่ายทีค่ าดว่าจะต้องน�ำมาจ่าย
ช�ำระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงิน
ตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่า
ของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
2.16 การรับรู้รายได้
		รายได้ค่าบริการหลักของบริษัท คือ รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณา ให้บริการตัดต่อ
เทคนิคทางภาพและเสียง รับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำภาพยนตร์โฆษณา
และภาพยนตร์ ขายสินค้า และให้เช่าและบริการสถานที่ถ่ายท�ำ
		รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณา รับรู้เมื่อออกอากาศทางโทรทัศน์
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.16 การรับรู้รายได้ (ต่อ)
		รายได้จากการให้บริการตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง รับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็น
สาระส�ำคัญของความเป็นเจ้าของงานตัดต่อ รายได้จากการแก้ไขงานและส่วนเพิ่มเติมรับรู้รายได้เมื่องานเสร็จ
		รายได้จากการผลิตภาพยนตร์โฆษณารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�ำคัญของความ
เป็นเจ้าของภาพยนตร์โฆษณา รายได้จากการแก้ไขงานและงานการอัดเทปรับรู้รายได้เมื่องานเสร็จ
		รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์รบั รูร้ ายได้เมือ่ ได้ให้บริการแล้ว รายได้จากการให้บริการค่าเช่าอุปกรณ์
และบริการเหมาจ่ายรับรู้รายได้ตามส่วนของระยะเวลาการให้บริการ
		รายได้จากการขายสินค้าประกอบด้วยมูลค่ายุตธิ รรมทีไ่ ด้รบั จาการขายสินค้าทีใ่ ห้เป็นจ�ำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย
เงินคืนและส่วนลดรับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า
		

รายได้จากการให้เช่าและบริการสถานที่ถ่ายท�ำ รับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

		

รายได้อื่น

		รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยพิจารณาอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ
และพิจารณาจ�ำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีส�ำหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ
		

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น

2.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิน
ได้จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือ
รายการทีร่ บั รูโ้ ดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ หรือโดยตรง
ไปยังส่วนของเจ้าของตามล�ำดับ
		ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ค�ำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือ ทีค่ าดได้คอ่ นข้าง
แน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงานในประเทศทีบ่ ริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมของกลุม่ กิจการได้
ด�ำเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ใน
กรณีที่มีสถานการณ์ที่การน�ำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่
เหมาะสมจากจ�ำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
		ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูต้ ามวิธหี นีส้ นิ เมือ่ เกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ และ
ราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
		อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือ
รายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�ำไร
หรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)
ทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตรา
ภาษีดงั กล่าวจะน�ำไปใช้เมือ่ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเี่ กีย่ วข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีได้มีการจ่ายช�ำระ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กลุม่ กิจการจะมีกำ� ไรทางภาษีเพียงพอที่
จะน�ำจ�ำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่าง
ชัว่ คราวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้าทีต่ อ้ งเสียภาษีเว้นแต่กลุม่ กิจการสามารถควบคุม
จังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
		สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมือ่ กิจการมีสทิ ธิ
ตามกฎหมายที่จะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้ง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกีย่ วข้องกับภาษีเงินได้ทปี่ ระเมินโดยหน่วย
งานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่าย
หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
2.18 การจ่ายเงินปันผล
		

เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชี ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล

2.19 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
		ส่วนงานด�ำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น�ำเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด�ำเนินงาน ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด�ำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการผู้บริหารที่ท�ำการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
		กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่ม
กิจการจึงมุง่ เน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธกี ารลดผลกระทบทีท่ ำ� ให้เสียหายต่อผลการด�ำเนิน
งานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
		

3.1.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

			กลุม่ กิจการไม่มกี ารกระจุกตัวอย่างมีนยั ส�ำคัญของความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่ กลุม่ กิจการมีนโยบายทีเ่ หมาะ
สมเพื่อท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม คู่
สัญญาในเครือ่ งมือทางการเงินและรายการเงินสดได้เลือกทีจ่ ะท�ำรายการกับสถาบันการเงินทีม่ รี ะดับความ
น่าเชื่อถือสูง
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3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
		

3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

			รายได้และกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาด ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ เกิดขึน้ จากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด ซึง่ อาจ
จะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของกลุ่ม
กิจการส่วนใหญ่เป็นอัตราลอยตัวและอัตราคงที่ กลุม่ กิจการไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบีย้ เพือ่ ป้องกัน
ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
		

3.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

			จ�ำนวนเงินสดทีม่ อี ย่างเพียงพอแสดงถึงการจัดการความเสีย่ งของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถ
ในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการทีม่ วี งเงินอ�ำนวยความสะดวกในการกูย้ มื ทีไ่ ด้มกี ารตกลงไว้
แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุม่ กิจการได้ตงั้ เป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดมเงิน
ลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่
เป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้
3.2 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
		การวิเคราะห์สินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�ำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
		
		
		

•	ราคาเสนอซือ้ ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มสี ภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ ินอย่างเดียวกัน (ข้อมูล
ระดับที่ 1)
•	ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับที่ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีค่ ำ� นวณมาจากราคา) ส�ำหรับสินทรัพย์นนั้ หรือหนีส้ นิ นัน้ (ข้อมูลระดับ
ที่ 2)
•	ข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ซึง่ ไม่ได้มาจากข้อมูลทีส่ ามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกต
ได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

		ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 14 และ 21 ส�ำหรับการเปิดเผยเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและเงินกู้
ยืมที่ต้องเปิดเผยที่มูลค่ายุติธรรม
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4 ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ และข้อสมมติฐาน
	กลุม่ กิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทาง
บัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบัญชีที่ส�ำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้
4.1 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
		กลุ่มกิจการได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าโดยประมาณการ
ขาดทุนที่อาจเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ กลุ่มกิจการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการคาด
การณ์กระแสเงินสดรับในอนาคตซึ่งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับช�ำระหนี้และกรณีของการ
ผิดช�ำระหนี้ที่เกิดขึ้น และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
4.2 อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือ ส�ำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัว
ตนของกลุม่ กิจการ โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเสือ่ มราคาเมือ่ อายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการ
ในงวดก่อน หรือมีการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ล้าสมัยหรือเลิกใช้งานหรือจ�ำหน่ายออกไป
4.3 ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
		มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการค�ำนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกีย่ วกับอัตราคิดลด การเปลีย่ นแปลงของ
ข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
		กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการก�ำหนดมูลค่า
ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ในการ
พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็น
สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายช�ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะ
เวลาที่ต้องจ่ายช�ำระภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่เกี่ยวข้อง
		ข้อสมมติฐานหลักอืน่ ๆ ส�ำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิม่ เติมอยูใ่ นหมายเหตุ
ข้อที่ 22

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
	วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของกลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
	ในการด�ำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น การคืน
ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
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รายงานประจ�ำปี 2560

บาท

ธุรกิจผลิต
รายการโทรทัศน์

บาท

บาท

ธุรกิจบริการและ ธุรกิจบริการและ
ให้เช่าอุปกรณ์ ให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ

บาท

ธุรกิจ
ขายสินค้า	

บาท

ธุรกิจ
ให้บริการตัดต่อ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560						
รายได้						
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจรวม
58,446,534 354,476,950 21,803,383
4,389,322 22,453,808
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
- (3,476,615) (9,634,019)
(28,843)
(20,000)
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก
58,446,534 351,000,335 12,169,364
4,360,479 22,433,808
						
ผลการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
784,179 22,610,278 (27,678,053)
1,918,115
1,171,826
รายได้อื่น						
ดอกเบี้ยจ่าย						
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้						
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า						
ภาษีเงินได้						
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่						
ก�ำไรส่วนที่เป็นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม						
ขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี						

งบการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

6 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน

(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

รวม
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บาท

ธุรกิจผลิต
รายการโทรทัศน์

บาท

บาท

ธุรกิจบริการและ ธุรกิจบริการและ
ให้เช่าอุปกรณ์ ให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ

บาท

ธุรกิจ
ขายสินค้า	

บาท

ธุรกิจ
ให้บริการตัดต่อ

1,282,139,186
307,419,665
216,220,449
4,026,721
1,809,806,021

บาท

รวม

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รายจ่ายฝ่ายทุน

8,465,650
231,868

66,045,260
60,229,174

17,387,977
330,249,385

-

5,234,762
852,934

97,133,649
391,563,361

หนี้สินตามส่วนงาน						
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์
3,317
107,423
1,905,155
208,033
2,223,928
เงินกู้ยืมจากธนาคาร
- 29,930,000 100,000,000
- 129,930,000
หนี้สินอื่นๆ
23,267,827 58,113,510
8,219,618
2,489,053 92,090,008
หนี้สินไม่สามารถปันส่วนได้						
275,422
						 224,519,358

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560						
สินทรัพย์ตามส่วนงาน						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
41,039,326 16,127,641 1,215,115,177
9,857,042
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
- 307,419,665
สินทรัพย์อื่นๆ
43,068,893 121,703,054 33,539,509
9,664,627
8,244,366
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถปันส่วนได้						
						

งบการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

6 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
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รายงานประจ�ำปี 2560

บาท

บาท

ธุรกิจผลิต
ธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์โฆษณา	 รายการโทรทัศน์

บาท

ธุรกิจบริการและ
ให้เช่าอุปกรณ์

บาท

ธุรกิจ
ขายสินค้า	

บาท

ธุรกิจ
ให้บริการตัดต่อ

บาท

รวม

ผลการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
(3,963,331) 17,804,729
4,281,135
1,946,794 (6,950,585)
รายได้อื่น						
ดอกเบี้ยจ่าย						
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้						
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า						
ภาษีเงินได้						
ขาดทุนส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง						
ขาดทุนส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก						
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่						
ขาดทุนส่วนที่เป็นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม						
ขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี						

13,118,742
6,246,714
(6,087,181)
(71,298,434)
(3,220,833)
(1,145,232)
(62,386,224)
(3,442,277)
(65,828,501)
(574,319)
(66,402,820)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559						
รายได้						
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจรวม
2,429,250 81,686,897 359,354,602
4,529,965 12,560,096 460,560,810
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
- (3,779,089)
(30,776)
(85,000) (3,894,865)
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก
2,429,250 81,686,897 355,575,513
4,499,189 12,475,096 456,665,94

งบการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

6 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
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บาท

บาท

ธุรกิจผลิต
ธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์โฆษณา	 รายการโทรทัศน์

บาท

บาท

ธุรกิจบริการและ ธุรกิจบริการและ
ให้เช่าอุปกรณ์ ให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำ

บาท

ธุรกิจ
ขายสินค้า	

บาท

ธุรกิจ
ให้บริการตัดต่อ

76,659,971
425,719,534

45,314,299
287,454,000
115,446,994
253,074
448,468,367

1,019,072,645
321,422,127
486,536,579
9,062,317
1,836,093,668

บาท

รวม

	หนี้สินของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจากการด�ำเนินงานของทุกส่วนงานและใช้ในการบริหารสภาพคล่องโดยรวม

	ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สินทรัพย์ของส่วนงานประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า เงินลงทุนชั่วคราว และเงินสดส�ำหรับ
การด�ำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สินทรัพย์ตามส่วนงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
- 49,203,520 11,834,862 945,031,510
- 13,002,753
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
- 321,422,127
สินทรัพย์อื่นๆ
6,477,556 208,775,395 122,850,189 125,716,029
8,765,124 13,952,286
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถปันส่วนได้							
							
หนี้สินตามส่วนงาน							
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์
21,600
2,330,851 42,961,848
เงินกู้ยืมจากธนาคาร
- 48,050,000 236,000,000
3,404,000
หนี้สินอื่นๆ
1,062,551 22,436,033 66,575,557 21,420,790
3,952,063
หนี้สินไม่สามารถปันส่วนได้							
							
							
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
117,745
9,365,430 62,158,944
5,017,852
รายจ่ายฝ่ายทุน
3,000
1,680,499 54,745,477 368,610,448
680,110

งบการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)

6 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม
			

เงินสดในมือ		
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม		
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำ		
				

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

490,000
650,000
22,262,388 156,761,538
66,370
22,752,388 157,477,908

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

390,000
32,462,021
66,370
32,918,391

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.50 ถึง
ร้อยละ 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ระหว่างร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี) เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำมีอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.88 ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ระหว่างร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี)

8 เงินลงทุนระยะสั้น
งบการเงินรวม
			

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
				

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

- 150,290,104
47,252
45,952
47,252 150,336,056

- 150,290,104
- 150,290,104

	เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ระหว่างร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ
1.65 ต่อปี)

9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
งบการเงินรวม
			

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

ลูกหนี้การค้า				
- กิจการอื่น		
135,002,963 121,327,795
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 32.3)		
123,029
รายได้ค้างรับ		
596,281
158,000
หัก		 รายได้รับล่วงหน้า		
(1,418,148) (4,955,954)
		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
(26,956,090) (23,953,588)
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ - สุทธิ		
107,348,035 92,576,253
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		
4,942,553
4,217,799
ลูกหนี้อื่น		
4,337,927
3,410,064
				
116,628,515 100,204,116
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

17,982,691
(1,120,000)
(2,787,385)
14,075,306
1,308,168
867,880
16,251,354

17,740,248
(4,658,332)
(3,218,863)
9,863,053
977,657
1,584,306
12,425,016

9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ (ต่อ)
	ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้าง
ช�ำระได้ดังนี้
งบการเงินรวม
			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ 				
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ		
77,829,414 59,011,521
ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน		
24,191,291 27,736,769
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน		
4,216,219
4,906,468
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน		
5,117,635
4,861,427
เกินกว่า 12 เดือน 		
22,949,566 20,013,656
				
134,304,125 116,529,841
หัก		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
(26,956,090) (23,953,588)
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ - สุทธิ		
107,348,035 92,576,253

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

4,347,247
6,322,853
2,411,816
13,081,916
(3,218,863)
9,863,053

10 สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
			

อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์		
รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต		
งานตัดต่อระหว่างผลิต		
				

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

9,664,627
1,112,378
51,698
10,828,703

8,765,124
1,797,829
310,773
10,873,726

1,165,901
1,165,901

1,797,829
1,797,829

	ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุม่ กิจการได้ตดั จ�ำหน่ายสินค้าคงเหลือ ซึง่ ได้ตงั้ ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าคงเหลือไว้แล้วจ�ำนวน
563,094 บาท ในงบการเงินรวม
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11 การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
	ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้ขายเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ และลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของส่วนการ
ด�ำเนินงานธุรกิจสิง่ พิมพ์ โดยได้รบั เงินจ�ำนวน 5,807,000 บาท นอกจากนีก้ ลุม่ กิจการได้หยุดการด�ำเนินงานธุรกิจจัดการ
แสดง
ข้อมูลของธุรกิจสิ่งพิมพ์และธุรกิจจัดการแสดงที่ยกเลิก สรุปได้ดังนี้
ผลการด�ำเนินงาน

ส�ำหรับงวดสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559

		

รายได้		
ต้นทุน		
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ขาดทุนก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการด�ำเนินงาน
ราคาขาย
ขาดทุนส�ำหรับปี/งวดจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

กระแสเงินสด

บาท

18,156,110
(15,725,939)
2,430,171
1,004,233
(12,699,757)
(9,265,353)
16,076
(9,249,277)
5,807,000
(3,442,277)

ส�ำหรับงวดสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559

		

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รวมกระแสเงินสด

ฐานะการเงิน

บาท

(3,265,625)
(12,812)
(3,252,813)

ส�ำหรับงวดสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559

		

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ
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บาท

13,688,420
(10,739,938)
2,948,482

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก		 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

1,245,750,000 1,249,200,000
(271,447,438) (266,473,264)
974,302,562 982,726,736

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี
ลงทุนเพิ่ม
การลดทุนของบริษัทย่อย
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาสุทธิตามบัญชีสิ้นปี

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

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

835,256,037
212,500,000
(20,000,000)
(45,029,301)
982,726,736
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รายงานประจ�ำปี 2560
ทุนที่ช�ำระแล้ว
พันบาท

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

สุทธิ

ผลิตและรับจัดงาน
ถือหุ้นโดยตรง 111,000 115,000 99.99
99.99 111,000,000 (110,522,480)
477,520 115,000,000 (110,522,480) 4,477,520
ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ	
ถือหุ้นโดยตรง 175,500 175,500 99.99
99.99 175,500,000
- 175,500,000 175,500,000
- 175,500,000
ภาพยนตร์โฆษณาและภาพยนตร์											
ผลิตและรับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา
ถือหุ้นโดยตรง 133,550 138,000 99.99
99.99 133,550,000 (133,550,000)
- 138,000,000 (133,575,826) 4,424,174
ให้เช่าและบริการสถานที่ถ่ายท�ำ	
ถือหุ้นโดยตรง 780,000 780,000 99.99
99.99 780,000,000
- 780,000,000 780,000,000
- 780,000,000

บาท

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
ของ
เงินลงทุน

พ.ศ. 2559

บริษัทย่อยเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จ�ำกัด
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์ จ�ำกัด)												
บริษัท คนท�ำหนังสือ จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายหนังสือ
ถือหุ้นโดยตรง
7,000
2,000 99.99
99.99
7,000,000 (7,000,000)
2,000,000 (2,000,000)
บริษัท ไทม์แลปส์ จ�ำกัด
ให้บริการตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง
ถือหุ้นโดยตรง 40,000 40,000 96.75
96.75
38,700,000 (20,374,958) 18,325,042 38,700,000 (20,374,958) 18,325,042
								 1,245,750,000 (271,447,438) 974,302,562 1,249,200,000 (266,473,264) 982,726,736

บริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด

บาท

สัดส่วนของการถือหุ้น		
ร้อยละ		
ค่าเผื่อ			
				
				
การด้อยค่า			
			
ลักษณะ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
วิธี
ของ		
วิธี
บริษัทย่อย
ประเภทธุรกิจ
ความสัมพันธ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 ราคาทุน
เงินลงทุน
สุทธิ
ราคาทุน

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ (ต่อ)

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ (ต่อ)
	บริษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยูใ่ นการจัดท�ำงบการเงินรวมของกลุม่ กิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทั
ย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ
	ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 65,107 บาท เป็นของผู้ถือหุ้น
รายบุคคล ภายใต้บริษัท ไทม์แลปส์ จ�ำกัด ซึ่งไม่มีสาระส�ำคัญ
พ.ศ. 2560
	เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทรับคืนทุนจากบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จ�ำกัด เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 44,500 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้ 100 บาท โดยได้รับช�ำระคืนทุนรวม 4.45 ล้านบาท
	เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ถือหุ้นของบริษัท คนท�ำหนังสือ จ�ำกัด มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
จากหุ้นสามัญจ�ำนวน 20,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 70,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ลงทุนในหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 5 ล้านบาท
	เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทรับคืนทุนจากบริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด เนื่องจากการลดทุนจด
ทะเบียนจ�ำนวน 40,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้ 100 บาท โดยได้รับช�ำระคืนทุนรวม 4 ล้านบาท
พ.ศ. 2559
	ในระหว่างปี บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด เรียกช�ำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจากหุ้นสามัญ 7,700,000 หุ้น
จ�ำนวนหุ้นละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 192.50 ล้านบาท
	เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทรับคืนทุนจากบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จ�ำกัด เนื่องจากการลดทุนจด
ทะเบียนจ�ำนวน 200,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้ 100 บาท โดยได้รับช�ำระคืนทุนรวม 20 ล้านบาท
	เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ บริษัท
ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การช�ำระบัญชี
	เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทม์แลปส์ จ�ำกัด มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากหุ้น
สามัญจ�ำนวน 200,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 400,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ลงทุนในหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 20 ล้านบาท
	เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จ�ำกัด มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ บริษัทย่อย
ดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ช�ำระบัญชี
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13 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
	บริษัทลงทุนในบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด จ�ำนวน 125,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29 ของทุน
จดทะเบียนและช�ำระแล้ว โดยเป็นการร่วมค้ากับบุคคลอื่นอีก 3 ฝ่าย
รายละเอียดของบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด มีดังนี้
สัดส่วนของการถือหุ้น
(ร้อยละ)
			
การร่วมค้า	
ประเภทของธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

					

บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด
				

ผลิตภาพยนตร์ โฆษณารายการโทรทัศน์
รวมถึงให้บริการงานด้านบันเทิงทุกรูปแบบ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

ร้อยละ

ร้อยละ

ผู้ถือหุ้นทางตรง

14.29

14.29

กิจการร่วมค้าเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ามีดังนี้
งบการเงินรวม
			

ราคาตามบัญชีต้นปี		
เงินลงทุนระหว่างปี		
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
ราคาตามบัญชีสิ้นปี		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

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

8,420,396
(3,220,833)
5,199,563

5,199,563
5,199,563

-

	เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด จาก บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ
พลัส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจ�ำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในราคา 5.20 ล้านบาท พร้อมใช้วิธีราคาทุน
ในการบันทึกเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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13 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส�ำหรับกิจการร่วมค้า
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด ซึ่งปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
		

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน
55,594,474
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
4,986,978
รวมสินทรัพย์
60,581,452
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน
26,121,223
หนี้สินไม่หมุนเวียน
354,906
รวมหนี้สิน
26,476,129
สินทรัพย์สุทธิ
34,105,323

72,488,022
1,099,275
73,587,297
36,976,208
214,150
37,190,358
36,396,939

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
		

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

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

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)

19,166,464
(19,944,438)
994,541
66,542
(22,028,906)
(824,499)
(10,340)
(22,580,636)
(22,580,636)
(22,580,636)

	ข้อมูลข้างต้นเป็นจ�ำนวนทีร่ วมอยูใ่ นงบการเงินของกิจการร่วมค้า (ซึง่ ไม่ใช่เพียงแค่สว่ นแบ่งของกลุม่ กิจการในการร่วมค้า

ดังกล่าว) และได้ปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและกิจการร่วมค้า
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13 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของการในกิจการร่วมค้า
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
		

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
ขาดทุนส�ำหรับปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

36,396,939 58,977,575
(2,291,616) (22,580,636)
34,105,323 36,396,939

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ร้อยละ 14.29)

4,872,189

5,199,563

มูลค่าตามบัญชี

4,872,189

5,199,563

14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
งบการเงินรวม
		

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
ที่ดิน - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10,249,564
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง - จังหวัดกาญจนบุรี
1,960,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวม
12,209,564
หัก		 ค่าเผื่อการด้อยค่า
(1,960,000)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
10,249,564

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

	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีที่ดิน 2 แปลงที่ยังไม่ได้ใช้งานและมีราคาทุนรวม 12.21 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยที่ดินที่ตั้งอยู่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มูลค่า 10.25 ล้านบาท และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดกาญจนบุรีมูลค่า 1.96 ล้านบาท
	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไม่มีรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่รับรูในก�ำไรหรือขาดทุน
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14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ)
การจัดล�ำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 สามารถแสดงได้ดังนี้
•
•
•

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

		

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

มูลค่ายุติธรรม		
ที่ดิน - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ข้อมูลระดับที่ 2)
25,500,000
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง - จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อมูลระดับที่ 2)
รวมมูลค่ายุติธรรม
25,500,000

25,500,000
25,500,000

เทคนิคการประเมินมูลค่าส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2
	มูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในปี พ.ศ. 2558
โดยผู้ประเมินอิสระเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและมีประสบการณ์ในท�ำเลที่ตั้งและประเภทของ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนทีม่ กี ารประเมินนัน้ มูลค่ายุตธิ รรมของทีด่ นิ ทีต่ งั้ อยูใ่ นจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ประเมินราคา
โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (market approach) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเมินราคา
โดยวิธีคิดจากต้นทุน (cost approach) โดยการประเมินทั้งสองวิธีนั้นราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะเทียบ
เคียงกันได้ในบริเวณใกล้เคียงกัน ได้ถูกปรับปรุงส�ำหรับความแตกต่างในคุณลักษณะที่ส�ำคัญ เช่น ความกว้างของที่ดิน
และพื้นที่ริมชายหาด ข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่า คือ ราคาต่อตารางวา
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

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

งบการเงินรวม

บาท

บาท

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์		
ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

บาท

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559										
ราคาทุน
487,796,271
9,539,394
78,580,078
26,274,092
1,570,771
40,564,392
87,525,963
14,784,897
44,916,996
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(6,931,177) (35,470,251) (17,044,217)
(1,414,747) (24,308,809) (69,732,846)
(7,501,256)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
487,796,271
2,608,217
43,109,827
9,229,875
156,024
16,255,583
17,793,117
7,283,641
44,916,996
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559										
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
487,796,271
2,608,217
43,109,827
9,229,875
156,024
16,255,583
17,793,117
7,283,641
44,916,996
ซื้อสินทรัพย์
3,189,666
151,300
50,600.00
574,383
2,557,914
17,285 409,453,377
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน										
(หมายเหตุ 17)
(4,429,296)
โอนเข้า (โอนออก)
218,000
174,910
464,680
(857,590)
จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(1,729,578)
(234,990)
(45,208)
(660,365)
ค่าเสื่อมราคา
(241,866)
(4,574,127)
(1,192,082)
(63,488)
(3,197,962)
(5,623,734)
(2,554,186)
การด้อยค่า
(28)
(533,474)
(2)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
490,985,937
636,745
38,371,526
7,853,403
92,534
9,332,410
14,531,612
4,746,740 453,512,783
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559										
ราคาทุน
490,985,937
4,417,791
78,949,378
20,856,423
1,570,771
29,659,601
70,070,167
14,321,987 453,512,783
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(3,781,018) (40,044,378) (13,003,020)
(1,478,235) (20,327,191) (55,538,555)
(9,575,247)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
(28)
(533,474)
(2)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
490,985,937
636,745
38,371,526
7,853,403
92,534
9,332,410
14,531,612
4,746,740 453,512,783

บาท

		
		
		
ที่ดิน

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

1,164,344,838
(143,747,644)
(533,504)
1,020,063,690

(4,429,296)
(2,670,141)
(17,447,445)
(533,504)
1,020,063,690

629,149,551
415,994,525

791,552,854
(162,403,303)
629,149,551

บาท

รวม
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

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

งบการเงินรวม

บาท

บาท

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์		
ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

บาท

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

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

11,529
(1,398,762)
(33,670,249)
533,504
1,282,139,186

(755,778)

1,020,063,690
297,355,252

บาท

รวม

	ที่ดินของบริษัทย่อยที่มีมูลค่าตามบัญชีจ�ำนวน 278.24 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 278.24 ล้านบาท) ได้ถูกน�ำไปใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อส�ำหรับเงินกู้ยืมธนาคารที่กู้ยืมโดย
บริษัทย่อย

	ค่าเสื่อมราคาจ�ำนวน 20,888,959 บาท (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 4,471,446 บาท) และจ�ำนวน 12,781,290 บาท (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 12,975,999 บาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนการให้
บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล�ำดับ ในงบการเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560										
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
490,985,937
636,745
38,371,526
7,853,403
92,534
9,332,410
14,531,612
4,746,740 453,512,783
ซื้อสินทรัพย์
664,878
2,901,354
2,865,776
695,000
1,572,832
436,125
10,806,836
403,360 277,009,091
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน										
(หมายเหตุ 17)
(755,778)
รับโอนจากสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
(หมายเหตุ 16)
11,529
โอนเข้า (โอนออก)
15,420,465 137,688,050 307,725,801 245,129,640
115,140
21,845,634
- (727,924,730)
จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(28)
(512,284)
(3)
(176,436)
(710,011)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 27)
(821,569)
(6,172,606)
(4,910,383)
(8,644,222)
(3,106,707)
(7,682,645)
(2,332,117)
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
28
533,474
2
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
491,650,815
18,136,995 172,773,936 311,363,821 238,150,783
6,600,532
38,802,955
2,817,983
1,841,366
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560										
ราคาทุน
491,650,815
20,776,600 217,821,864 329,277,224 248,042,855
28,844,532
98,116,954
14,725,347
1,841,366
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(2,639,605) (45,047,928) (17,913,403)
(9,892,072) (22,244,000) (59,313,999) (11,907,364)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
491,650,815
18,136,995 172,773,936 311,363,821 238,150,783
6,600,532
38,802,955
2,817,983
1,841,366

บาท

		
		
		
ที่ดิน

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
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บาท

บาท

บาท

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

บาท

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
กองถ่าย

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

35,793,180
(32,365,260)
3,427,920

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

59,473,861
855,533
(1,860,215)
(9,265,659)
49,203,520

6,605,314
(2,467,523)
4,137,791

4,523,284
731,065
(204,827)
(1,621,602)
3,427,920

บาท

รวม

12,899,510 173,164,733
(6,294,196) (113,690,872)
6,605,314
59,473,861

บาท

ยานพาหนะ

46,219,308
(41,696,024)
4,523,284

บาท

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณส�ำนักงาน
เครื่องตกแต่ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559							
ราคาทุน
5,480,890
60,087,145
26,274,092
22,203,788
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(3,212,184) (25,668,810) (17,044,217) (19,775,441)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
2,268,706
34,418,335
9,229,875
2,428,347
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559							
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
2,268,706
34,418,335
9,229,875
2,428,347
ซื้อสินทรัพย์
50,600
73,868
การจ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(1,415,626)
(234,990)
(4,772)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 27)
(216,336)
(3,004,357)
(1,192,082)
(763,759)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
636,744
31,413,978
7,853,403
1,733,684
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559							
ราคาทุน
931,229
60,087,145
20,856,423
16,274,861
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(294,485) (28,673,167) (13,003,020) (14,541,177)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
636,744
31,413,978
7,853,403
1,733,684

			

				
				
				
				

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
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บาท

บาท

บาท

บาท

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

	ค่าเสื่อมราคาจ�ำนวน 1,766,932 บาท (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 1,955,841 บาท) และจ�ำนวน 6,610,222 บาท (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 7,309,818 บาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนการให้บริการ
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล�ำดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

12,899,510 147,051,620
(10,966,477) (106,012,056)
1,933,033
41,039,564

35,979,098
(33,715,880)
2,263,218

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

บาท

รวม

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

บาท

ยานพาหนะ

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

บาท

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณส�ำนักงาน
เครื่องตกแต่ง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560							
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
636,744
31,413,978
7,853,403
1,733,684
ซื้อสินทรัพย์
23,354
การจ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 27)
(46,561)
(3,004,356)
(1,042,822)
(724,110)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
590,183
28,409,622
6,810,581
1,032,928
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560							
ราคาทุน
931,229
60,087,145
20,856,423
16,298,215
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(341,046) (31,677,523) (14,045,842) (15,265,287)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
590,183
28,409,622
6,810,581
1,032,928

			

				
				
				
				

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
	สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินทีก่ ลุม่ กิจการและบริษทั เป็นผูเ้ ช่าซึง่ รวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยยานพาหนะ
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
			

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน		
หัก		 ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ราคาตามบัญชี - สุทธิ		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

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

3,590,000
(2,169,737)
1,420,263

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

3,590,000
(2,169,737)
1,420,263

16 สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
งบการเงินรวม
อุปกรณ์
กองถ่าย

			

วัสดุ		
กองถ่าย
ยานพาหนะ

บาท

บาท

สินทรัพย์
ระหว่างทาง

รวม

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559					
ราคาทุน
698,160,160 6,365,089 156,666,659 1,937,197
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(439,454,714) (4,833,464) (91,908,764)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
258,705,446 1,531,625
64,757,895 1,937,197
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
258,705,446 1,531,625
64,757,895 1,937,197
ซื้อสินทรัพย์
41,933,154
9,941,503 2,420,107
โอนเข้า (ออก)
168,436
2,099,683 (2,268,119)
จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(881,052)
(746)
(140,257)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 27)
(47,540,386) (1,338,025)
(9,904,334)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
252,385,598
192,854
66,754,490 2,089,185
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559					
ราคาทุน
736,908,929 2,088,565 164,937,063 2,089,185
หัก		 ค่าเสื่อมราคาสะสม
(484,523,331) (1,895,711) (98,182,573)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
252,385,598
192,854
66,754,490 2,089,185
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863,129,105
(536,196,942)
326,932,163
326,932,163
54,294,764
(1,022,055)
(58,782,745)
321,422,127
906,023,742
(584,601,615)
321,422,127

16 สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ (ต่อ)
งบการเงินรวม
อุปกรณ์
กองถ่าย

		

บาท

วัสดุ		
กองถ่าย
ยานพาหนะ

บาท

บาท

สินทรัพย์
ระหว่างทาง

รวม

บาท

บาท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560					
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
252,385,598
192,854 66,754,490
2,089,185
ซื้อสินทรัพย์
42,077,047
7,316,673
252,880
โอนเข้า (ออก)
2,089,184
- (2,089,184)
โอนไปเป็นที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
(หมายเหตุ 15)
(11,529)
จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(1,056,201)
(135)
(319,862)
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 27)
(51,204,565)
(192,719) (10,864,051)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
244,279,534
- 62,887,250
252,881
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560					
ราคาทุน
774,767,118
- 170,121,324
252,881
หัก		 ค่าเสื่อมราคาสะสม
(530,487,584)
- (107,234,074)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
244,279,534
- 62,887,250
252,881

321,422,127
49,646,600
(11,529)
(1,376,198)
(62,261,335)
307,419,665
945,141,323
(637,721,658)
307,419,665

	ค่าเสื่อมราคาจ�ำนวน 62,261,335 บาท (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 58,782,745 บาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนการให้บริการ
ในงบการเงินรวม
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าซึ่งไม่ใช่สัญญาเช่าระยะยาว
	สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินทีก่ ลุม่ กิจการเป็นผูเ้ ช่าซึง่ รวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์กองถ่าย มีราย
ละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
		

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

19,730,755
(4,095,483)
15,635,272

19,730,755
(2,368,864)
17,361,891
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
งบการเงินรวม
		
		

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งานระหว่าง
พัฒนา	

ค่าลิขสิทธิ์

รวม

			

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559				
ราคาทุน
7,599,175
45,500
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(7,039,018)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
560,157
45,500
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
560,157
45,500
ซื้อสินทรัพย์
292,942
92,000
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
4,429,296
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(4,946)
ค่าตัดจ�ำหน่าย
(1,274,003)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
4,003,446
92,000
45,500
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559				
ราคาทุน
12,734,572
92,000
45,500
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(8,731,126)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
4,003,446
92,000
45,500
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
4,003,446
92,000
45,500
ซื้อสินทรัพย์
418,837
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
450,453
305,325
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(4,407)
ค่าตัดจ�ำหน่าย (หมายเหตุ 27)
(1,308,230)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
3,560,099
92,000
350,825
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560				
ราคาทุน
12,318,962
92,000
350,825
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(8,758,863)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
3,560,099
92,000
350,825

7,644,675
(7,039,018)
605,657
605,657
384,942
4,429,296
(4,946)
(1,274,003)
4,140,946
12,872,072
(8,731,126)
4,140,946
4,140,946
418,837
755,778
(4,407)
(1,308,230)
4,002,924
12,761,787
(8,758,863)
4,002,924

	ค่าตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 1,085,777 บาท (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 1,079,017 บาท) และจ�ำนวน 222,453 บาท
(พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 194,986 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล�ำดับ
ในงบการเงินรวม
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
		

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งานระหว่าง
พัฒนา	

ค่าลิขสิทธิ์

รวม

			

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
3,706,498
45,500
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(3,332,170)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
374,328
45,500
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
374,328
45,500
ซื้อสินทรัพย์
12,500
92,000
จ�ำหน่ายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
(2)
ค่าตัดจ�ำหน่าย (หมายเหตุ 27)
(99,771)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
287,055
92,000
45,500
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559				
ราคาทุน
3,551,522
92,000
45,500
หัก ค่าตัดจ�ำหน่าย
(3,264,467)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
287,055
92,000
45,500
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
287,055
92,000
45,500
ค่าตัดจ�ำหน่าย (หมายเหตุ 27)
(88,496)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
198,559
92,000
45,500
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560				
ราคาทุน
3,551,522
92,000
45,500
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
(3,352,963)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
198,559
92,000
45,500

3,751,998
(3,332,170)
419,828
419,828
104,500
(2)
(99,771)
424,555
3,689,022
(3,264,467)
424,555
424,555
(88,496)
336,059
3,689,022
(3,352,963)
336,059

	ค่าตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 88,496 บาท (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 99,771 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ค� ำ นวณจากผลแตกต่ า งชั่ ว คราวทั้ ง จ� ำ นวนตามวิ ธี ห นี้ สิ น โดยใช้ อั ต ราภาษี ร ้ อ ยละ 20
(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีและ
ฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มกิจการสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ ภายใน 12 เดือน
5,396,288
6,138,624
562,547
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ เกินกว่า 12 เดือน
6,345,344
5,918,808
2,835,275
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 				
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายช�ำระ เกินกว่า 12 เดือน
(8,902,155) (7,426,155)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
2,839,477
4,631,277
3,397,822

648,843
2,479,208
3,128,051

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม
			

ณ วันที่ 1 มกราคม
ภาษีเพิ่ม/(ลด)ในก�ำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 29)
ภาษีเพิ่ม/(ลด)ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

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

3,163,950
1,467,327
4,631,277

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

2,555,168
572,883
3,128,051

	สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถแสดงหักกลบกันเมื่อสินทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้ดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน
	ส�ำหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย์ และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย์ และหนีส้ นิ สุทธิ
ในแต่ละบริษัท
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18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม
			
		
1 มกราคม
		
พ.ศ. 2560

			

บาท

รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ในก�ำไรหรือ
ขาดทุน

ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4,680,043
711,175
ผลประโยชน์พนักงาน
5,918,807
548,653
(122,115)
ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์ภายในกลุ่มกิจการ
1,549
(1,549)
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
5,070
ประมาณการเงินชดเชยพนักงาน
1,086,110 (1,086,110)
ประมาณการค่ารื้อถอน
262,000
(262,000)
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
106,701
(106,701)
			
12,060,280
(196,532)
(122,115)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท�ำ	
(2,848)
2,848
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(129,260)
(393,354)
ค่าเสื่อมราคา
(7,296,895) (1,082,647)
			
(7,429,003) (1,473,153)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
4,631,277 (1,669,685)
(122,115)

5,391,218
6,345,345
5,070
11,741,633
(522,614)
(8,379,542)
(8,902,156)
2,839,477
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18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
งบการเงินรวม
			
		
1 มกราคม
		
พ.ศ. 2559

			

บาท

รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ในก�ำไรหรือ
ขาดทุน

ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
3,895,606
784,437
ผลประโยชน์พนักงาน
5,449,233
469,574
ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์ภายในกลุ่มกิจการ
1,549
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
229,260
(224,190)
ประมาณการเงินชดเชยพนักงาน
1,086,110
ประมาณการค่ารื้อถอน
262,000
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
106,701
			
9,575,648
2,484,632
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท�ำ	
(2,848)
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(129,260)
ค่าเสื่อมราคา
(6,408,850)
(888,045)
			
(6,411,698) (1,017,305)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
3,163,950
1,467,327
-

4,680,043
5,918,807
1,549
5,070
1,086,110
262,000
106,701
12,060,280
(2,848)
(129,260)
(7,296,895)
(7,429,003)
4,631,277

งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
		
1 มกราคม
		
พ.ศ. 2560

			

บาท

รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ในก�ำไรหรือ
ขาดทุน

ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
643,773
(86,296)
ผลประโยชน์พนักงาน
2,479,208
266,285
89,782
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
5,070
			
3,128,051
179,989
89,782
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
3,128,051
179,989
89,782

136
รายงานประจ�ำปี 2560

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

18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
		
1 มกราคม
		
พ.ศ. 2559

			

บาท

รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ในก�ำไรหรือ
ขาดทุน

ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
476,477
167,296
ผลประโยชน์พนักงาน
2,073,385
405,823
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
5,306
(236)
			
2,555,168
572,883
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
2,555,168
572,883
-

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

	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจ�ำนวนที่เป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น
	กลุ่มกิจการและบริษัทไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จ�ำนวน 63,690,263 บาท และจ�ำนวน 49,340,774 บาท
(พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 46,192,210 บาท และจ�ำนวน 39,460,241 บาท) ตามล�ำดับ ที่เกิดจากรายการขาดทุน
จ�ำนวน 318,451,316 บาท และจ�ำนวน 246,703,868 บาท (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 230,961,050 บาท และจ�ำนวน
197,301,204 บาท) ตามล�ำดับ ที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบกับก�ำไรทางภาษีในอนาคต

19 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม
			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

เจ้าหนี้การค้า				
- กิจการอื่น		
9,724,443
7,930,191
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 32.3)		
27,446
899,984
รายได้รับล่วงหน้า		
1,536,744
3,689,169
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์		
2,223,928 45,314,299
เงินมัดจ�ำตามสัญญา		
1,760,367 18,282,158
เจ้าหนี้อื่น		
4,401,114
2,234,739
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
16,307,326 23,390,206
				
35,981,368 101,740,746

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

741,372
1,567,216
2,610,874
21,600
32,949
2,143,015
7,117,026
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20 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
			

ภาษี หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย		
ก�ำไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน 		
				

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

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

3,616,882
8,891,183
12,508,065

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

888,109
1,471,586
2,359,695

21 เงินกู้ยืม
ก)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
งบการเงินรวม

			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนด				
ช�ำระภายในหนึ่งปี		
28,790,000 42,278,000
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนด				
ช�ำระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี		
101,140,000 245,176,000
				
129,930,000 287,454,000

-

-

-

-

		การเคลื่อนไหวส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารส�ำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
วิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
			

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

287,454,000 70,582,000
264,000,000 236,000,000
(421,524,000) (19,128,000)
129,930,000 287,454,000

-

-

		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร จ�ำนวน 129.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน
287.45 ล้านบาท) เป็นเงินกู้ยืมของ บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด จ�ำนวน 29.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 48.05
ล้านบาท) และบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำนวน 100 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 236
ล้านบาท)
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ)
ก)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ (ต่อ)

		บริษทั เกียร์เฮด จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) ได้ทำ� สัญญากูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึง่ เป็นจ�ำนวน
90 ล้านบาท เพือ่ เป็นการเพิม่ สภาพคล่องและเป็นการขยายธุรกิจการให้เช่าอุปกรณ์ เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวคิด
ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่ำ (MLR) ต่อปี โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว ดังนี้
เงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 50 ล้านบาท ช�ำระคืนทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2562 ตามอัตราร้อยละที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว จ�ำนวน 40 ล้านบาทช�ำระคืนทุก
เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามอัตราร้อยละที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
เงินกู้ เงินกู้ยืมดังกล่าวค�้ำประกันโดยบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
		บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) (บริษัทย่อย) จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญากู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์
ในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจ�ำนวน 500 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการ The Studio Park เงินกู้ยืมระยะยาว
ดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต�่ำหักส่วนต่างที่ก�ำหนด (MLR - margin) ต่อปีโดยมีก�ำหนด
ช�ำระคืนเงินต้นส�ำหรับเงินกูย้ มื ระยะยาวทุกเดือนเริม่ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569
ตามอัตราร้อยละทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาเงินกู้ เงินกูย้ มื ดังกล่าวค�ำ้ ประกันโดยการจ�ำนองทีด่ นิ ของบริษทั ย่อยดังกล่าว
		ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การด�ำรง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและการรักษาสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้น เป็นต้น
		

วงเงินกู้ยืม

		

กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทางการเงินรวม

			

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ครบก�ำหนดเกิน 1 ปี		

		

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

- 284,000,000

-

-

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

			

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร		

บาท

บาท

มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

บาท

บาท

129,930,000 287,454,000 129,930,000 287,454,000

		มูลค่ายุตธิ รรมของเงินกูย้ มื ส่วนทีห่ มุนเวียนมีมลู ค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนือ่ งจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี
สาระส�ำคัญ
		มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนค�ำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่
อัตราร้อยละ 5.75 ถึงร้อยละ 6.25 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : อัตราร้อยละ 5.25 ถึงร้อยละ 6.25 ต่อปี) และอยู่ในข้อมูล
ระดับ 2 ของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ)
ข)
		

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

			

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

ค)
		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

626,860
626,860

625,243
626,860
1,252,103

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

4,014,832
10,948,198
14,963,030

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม

			

เงินเบิกเกินบัญชี		
เงินกู้ยืมจากธนาคาร		
				
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว		
				

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

ร้อยละ 7.13
ร้อยละ 5.99 และ ร้อยละ 5.91 และ
ร้อยละ 6.25 ร้อยละ 6.25
ร้อยละ 6.00, 6.25 ร้อยละ 6.00, 6.25
และ 9.39
และ 9.39

-

-

ร้อยละ 9.39

ร้อยละ 9.39

22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
	โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย โดยผลประโยชน์ทใี่ ห้จะขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลาการท�ำงาน
และเงินเดือนในปีสุดท้ายของสมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ
งบการเงินรวม
			

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

งบแสดงฐานะการเงิน				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ		
32,675,730 30,770,938
ก�ำไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในก�ำไรจากการด�ำเนินงาน				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (หมายเหตุ 27)		
2,515,366
3,161,333
การวัดมูลค่าใหม่ส�ำหรับ				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ		
(610,574)
-
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

14,176,373

12,396,041

1,331,420

2,029,116

448,912

-

22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้
งบการเงินรวม
			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม		
30,770,938 27,946,905
ต้นทุนบริการปัจจุบัน		
3,550,809
3,560,511
ต้นทุนบริการในอดีต		
(1,652,184)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		
616,741
709,793
โอนย้ายพนักงานไปบริษัทย่อย		
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
- (1,108,971)
				
33,286,304 31,108,238
การวัดมูลค่าใหม่
ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน				
		 ด้านประชากรศาสตร์		
321,518
ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน		
252,678
(ผลก�ำไร)ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์		
(1,184,770)
				
(610,574)
จ่ายช�ำระผลประโยชน์		
(337,300)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
32,675,730 30,770,938

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

10,366,925
1,738,841
290,275
12,396,041

167,995
194,325
86,592
448,912
14,176,373

12,396,041

	ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษัทโอนย้ายพนักงานบางส่วนไปยังบริษัทย่อย ดังนั้นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่
เกี่ยวข้องได้ถูกโอนไปยังบริษัทย่อย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ร้อยละ

ร้อยละ

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

2.80
3
6
4
3
24
14
9
0
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อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิตของพนักงาน

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิตของพนักงาน

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 20
ร้อยละ 1

พ.ศ. 2559

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 20
ร้อยละ 1

พ.ศ. 2560

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 20
ร้อยละ 1

พ.ศ. 2559

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 20
ร้อยละ 1

พ.ศ. 2560

การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)

22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ลดลง ร้อยละ 6.46
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.31
ลดลง ร้อยละ 7.93
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.42

พ.ศ. 2559

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.67
ลดลง ร้อยละ 5.86
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.35
ลดลง ร้อยละ 0.20

พ.ศ. 2560

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.41
ลดลง ร้อยละ 7.37
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.95
ลดลง ร้อยละ 0.46

พ.ศ. 2559

ลดลง ร้อยละ 6.77
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.47
ลดลง ร้อยละ 6.66
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.20

พ.ศ. 2560

ลดลง ร้อยละ 7.32
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.15
ลดลง ร้อยละ 8.33
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.47

พ.ศ. 2559

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.62
ลดลง ร้อยละ 6.78
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.71
ลดลง ร้อยละ 0.22

พ.ศ. 2560

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.25
ลดลง ร้อยละ 8.23
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.91
ลดลง ร้อยละ 0.51

พ.ศ. 2559

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง ร้อยละ 5.85
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.54
ลดลง ร้อยละ 6.01
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.18

พ.ศ. 2560

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ

งบการเงินรวม

22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)
	การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนีอ้ า้ งอิงจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึง่ ขณะทีใ่ ห้ขอ้ สมมติอนื่ คงที่ ใน
ทางปฏิบตั ิ สถานการณ์ดงั กล่าวยากทีจ่ ะเกิดขึน้ และการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติบางเรือ่ งอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการ
ค�ำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้
ใช้วิธีเดียวกับ ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การค�ำนวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณ
อายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�ำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
	กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงในหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก�ำหนดไว้ โดยความเสี่ยง
ที่มีนัยส�ำคัญมีดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทน : อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะท�ำให้หนี้สินของ
		 ที่แท้จริงของพันธบัตร		 โครงการเพิ่มสูงขึ้น
ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ

:	ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุบางส่วนได้ผกู อยูก่ บั ภาวะ
เงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจะท�ำให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 10.6 ปี (พ.ศ. 2559 : ระยะเวลา 11 ปี)
การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด :
งบการเงินรวม
น้อยกว่า 1 ปี

		

บาท

ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี

บาท

บาท

เกินกว่า 5 ปี

รวม

บาท

บาท

ณ ปี พ.ศ. 2560					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
15,565,081
1,182,202
5,774,621 51,319,033 73,840,937
รวม		
15,565,081
1,182,202
5,774,621 51,319,033 73,840,937

งบการเงินรวม
น้อยกว่า 1 ปี

		

บาท

ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี

บาท

บาท

เกินกว่า 5 ปี

รวม

บาท

บาท

ณ ปี พ.ศ. 2559					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
6,092,581
8,464,286
2,918,122 50,415,050 67,890,039
รวม		
6,092,581
8,464,286
2,918,122 50,415,050 67,890,039
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22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
น้อยกว่า 1 ปี

		

บาท

ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี

บาท

เกินกว่า 5 ปี

รวม

บาท

บาท

บาท

ณ ปี พ.ศ. 2560					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
4,645,234
166,507
3,290,294 21,263,528
รวม		
4,645,234
166,507
3,290,294 21,263,528

29,365,563
29,365,563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
น้อยกว่า 1 ปี

		

บาท

ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี

บาท

เกินกว่า 5 ปี

รวม

บาท

บาท

บาท

ณ ปี พ.ศ. 2559					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
5,123,483
1,537,092 22,533,246
รวม		
5,123,483
1,537,092 22,533,246

29,193,821
29,193,821

23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้นที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่า
		

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การลดทุนจดทะเบียน
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จ�ำนวนหุ้น
จดทะเบียน

จ�ำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

รวม

หุ้น

หุ้น

บาท

บาท

บาท

535,000,000
(3,370,149)
250,000,000
781,629,851
781,629,851

531,629,851
112,399,101
644,028,952
137,599,781
781,628,733

531,629,851
112,399,101
644,028,952
137,599,781
781,628,733

658,317,844 1,189,947,695
111,242,676 223,641,777
769,560,520 1,413,589,472
136,654,163 274,253,944
906,214,683 1,687,843,416

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจ�ำนวน 781,629,851 หุ้น (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน
781,629,851 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2559 : มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) หุ้นสามัญที่ได้ออกและเรียก
ช�ำระเต็มมูลค่าแล้วมีจ�ำนวน 781,628,733 หุ้น (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 644,028,952 หุ้น)
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23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ)
พ.ศ. 2560
	เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จ�ำนวนทั้งสิ้น 137.60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท โดยมีอัตราการจองซื้อ 1 หุ้นเดิม
ต่อ 0.213656 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
	ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือต่อผู้ถือหุ้นเดิมและ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้รับช�ำระค่าหุ้นจ�ำนวน 137.60 ล้านหุ้น หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 275.20 ล้านบาท และบริษัทได้จดทะเบียนหุ้นที่
ออกและช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ�ำหน่าย
หุ้นจ�ำนวน 0.95 ล้านบาท แสดงเป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ภายหลังการจ�ำหน่ายหุ้น บริษัทมีหุ้น
สามัญจดทะเบียนและเรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มขึ้นจาก 644.03 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 781.63 ล้านหุ้น
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 769.56 ล้านบาท เป็น 906.22 ล้านบาท
พ.ศ. 2559
	เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�ำหน่ายจ�ำนวน 3.37 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมัติเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจ�ำนวน 250 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท โดยมีอัตราการจองซื้อ 1 หุ้น
เดิมต่อ 0.4702 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ บริษทั ได้จดทะเบียนลดทุนและเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 14 กันยายน
พ.ศ. 2559 และวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ตามล�ำดับ
	ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผุ้ถือหุ้นเดิมและได้รับช�ำระค่า
หุ้นจ�ำนวน 112.40 ล้านหุ้น หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 224.80 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ�ำหน่ายหุ้นจ�ำนวน 1.16 ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชี
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ โดยภายหลังการจ�ำหน่ายหุน้ บริษทั มีหนุ้ ทีอ่ อกและเรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้วเพิม่ ขึน้ จาก 531.63
ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 644.03 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 658.32 ล้านบาท เป็น 769.56 ล้านบาท
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24 ส�ำรองตามกฎหมาย
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

10,658,657
10,658,657

10,658,657
10,658,657

	ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องส�ำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิหลัง
จากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองตามกฎหมายไม่สามารถจัดสรรได้จนกว่าส�ำรองนี้จะมีมูลค่าไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองนี้ไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้

25 รายได้อื่น
งบการเงินรวม
			

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (หมายเหตุ 32.4)
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าบริหารจัดการให้แก่บริษัทย่อย
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมบริษัทย่อย (หมายเหตุ 32.4)
ก�ำไรจากค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้สุทธิระหว่างการทดสอบอาคารโรงถ่าย
รายได้ค่าปรับงานก่อสร้าง
อื่น ๆ		
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

2,326,595
50,060
631,128
142,600
1,567,649
774,299
2,344,389
7,836,720

2,403,370
924,891
591,785
45,455
2,281,213
6,246,714

17,913,221
1,995,923
6,250,000
12,418
26,171,562

8,597,121
1,480,542
360,000
105,301
10,542,964

26 ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

ดอกเบี้ย 				
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 32.5)
15,438
เงินกู้ยืมจากธนาคาร
12,052,431
5,005,684
สัญญาเช่าการเงิน
824,158
1,081,497
91,133
			
12,876,589
6,087,181
106,571

146,972
146,972

27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
			

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า (หมายเหตุ 16)
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 17)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 22)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าบริการจ่ายบุคคลภายนอก
ค่าเช่า		
ค่านายหน้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

33,670,249 16,980,150
62,261,335 58,782,745
1,308,230
1,269,747
221,076,569 228,026,170
2,515,366
4,233,366
46,707,811 47,010,072
15,660,446 15,693,625
38,588,574 44,859,200
2,583,768
3,286,462

8,377,154
88,496
35,077,097
1,331,420
33,590,491
4,344,500
19,586,507
165,000

9,265,659
99,771
36,035,201
2,029,116
33,826,752
5,757,000
20,857,189
400,000

28 ค่าใช้จ่ายอื่น
งบการเงินรวม
			

ขาดทุนสุทธิจากการขายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 12)
ขาดทุนสุทธิจากการอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

387
2,277
2,664

2,441,503
14,498
2,456,001

387
4,974,174
4,974,561

1,794,702
45,029,301
6,250,000
53,074,003
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29 ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
			

ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 18)
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

(179,989)
(179,989)

(572,883)
(572,883)

1,669,685
1,669,685

2,596,483
(1,451,251)
1,145,232

	กลุ ่ ม กิ จ การต้ อ งจ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ส� ำ หรั บ ก� ำ ไรก่ อ นหั ก ภาษี ด ้ ว ยจ� ำ นวนที่ แ ตกต่ า งจากจ� ำ นวนที่ ค� ำ นวณขึ้ น ตาม
อัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) ดังนี้
งบการเงินรวม
			

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

(75,411,356) (61,815,311) (49,999,827) (98,077,113)

ภาษีเงินได้ค�ำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20)
(15,082,271) (12,363,062) (9,999,965) (19,615,423)
ผลกระทบ :				
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าสุทธิจากภาษี
65,475
644,167
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
(346,055)
(197,677) (1,250,000)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
556,888
1,438,125
1,177,881 10,922,356
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีเงินได้ได้ 2 เท่า
(63,828)
(56,796)
(17,335)
(14,923)
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
16,539,476 11,680,475
9,909,430
8,135,107
ภาษีเงินได้
1,669,685
1,145,232
(179,989)
(572,883)
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30 ขาดทุนต่อหุ้น
	ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารขาดทุนส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจ�ำนวนหุ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วในระหว่างปี
การค�ำนวณขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

ส่วนแบ่งขาดทุนส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่(บาท)
ส่วนแบ่งขาดทุนส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาท)
			

(77,134,344) (62,386,224) (49,819,838) (97,504,230)

จ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)

729,604,706 556,812,613 729,604,706 556,813,163

- (3,442,279)
(77,134,344) (65,828,501) (49,819,838) (97,504,230)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)				
จากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
(0.11)
(0.11)
(0.07)
จากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
(0.01)
-

(0.18)
-

31 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
31.1 หนังสือค�้ำประกัน
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็น
หลักประกันส�ำหรับสัญญาเช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์ เพื่อค�้ำประกันผลงาน และการใช้ไฟฟ้าของ
บริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 2.38 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 1.73 ล้านบาท)
31.2 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
		ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งไม่ได้รับรู้ใน
งบการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

			

บาท

บาท

บาท

บาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

854,070 181,995,272

-

-
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31 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)
31.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับการเช่าที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมียอดรวมของจ�ำนวนเงินค่าเช่าขั้นต�่ำภายใต้สัญญาเช่าที่ไม่
สามารถยกเลิกได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
			

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

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

7,736,355
7,600,000
10,980,000
26,316,355

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

1,720,000
4,985,263
10,980,000
17,685,263

31.4 การค�้ำประกัน
		บริษัทค�้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารให้แก่บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด จ�ำนวน 90 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 :
จ�ำนวน 90 ล้านบาท) (หมายเหตุ 21)
		บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้น�ำที่ดินไปจดจ�ำนองเพื่อค�้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารจ�ำนวน 500 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จ�ำนวน 500 ล้านบาท)

32 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่า
หนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอ� ำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อยและบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่าง
เป็นสาระส�ำคัญเหนือบริษัท ผู้บริหารส�ำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัว
ที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
	ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องค�ำนึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
	บริษัทถูกควบคุมโดยบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย บริษัทใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัท
คิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ 62.07 จ�ำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 37.93 ถือโดยบุคคลทั่วไป รายละเอียดของบริษัทย่อยและ
กิจการร่วมค้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 12 และหมายเหตุ 13
	รายการค้ากับบริษัทในกลุ่มกิจการ บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด ถือเป็นรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการและครอบครัวของกรรมการถือเป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทมีรายการค้าในระหว่างปีมีดังนี้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด
บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จ�ำกัด
บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท คนท�ำหนังสือ จ�ำกัด
บริษัท ไทม์แลปส์ จ�ำกัด
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จ�ำกัด
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด
บริษัท มีเดีย ซีน จ�ำกัด
บริษัท แกรนด์หลานหลวง จ�ำกัด

ประเทศที่จัดตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

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

บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

32.1 รายได้จากการขายและบริการ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

			

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได้จากการจัดงานแสดง				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,845,723
รายได้จากการให้เช่าและบริการ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,371,687
รายได้ค่าเช่าของประกอบฉาก				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2,890
2,890
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 32.4)
- 17,913,221
รายได้อื่น				
บริษัทย่อย
-

8,597,121
360,000
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
32.2 การซื้อสินค้าและบริการ
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

ต้นทุนการให้บริการ				
บริษัทย่อย
3,391,644
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
15,110,405 15,421,239 15,021,341
			
15,110,405 15,421,239 18,412,985
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน				
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
3,170,993
2,912,593
1,687,491
			
3,170,993
2,912,593
1,687,491
ค่าเช่าอาคาร				
กรรมการบริษัท
1,081,493
1,122,395
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 32.5)
15,438

3,687,656
15,421,239
19,108,895
15,872
1,662,950
1,678,822
-

32.3 ยอดคงเหลือที่เกิดจากรายได้ค่าสินค้า/บริการและการซื้อสินค้า/บริการ
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

ลูกหนี้การค้า
(รวมอยู่ใน หมายเหตุ 9 “ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ”)				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
123,029
เจ้าหนี้การค้า				
(รวมอยู่ใน หมายเหตุ 19 “เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น”)				
บริษัทย่อย
536,099
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
27,446
899,984
27,446
			
27,446
899,984
563,545
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
432,693
179,377
260,693
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-

667,232
899,984
1,567,216
110,693

32 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
32.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
		
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			

					

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บริษัทย่อย		
ยอดคงเหลือต้นปี
138,250,000
หัก		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(6,250,000)
ยอดคงเหลือต้นปี - สุทธิ
132,000,000
เงินให้กู้ยืมในระหว่างปี
421,000,000
ดอกเบี้ยรับ (หมายเหตุ 32.1)
17,913,221
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 25)
6,250,000
รับคืนเงินให้กู้ยืมในระหว่างปี
(13,250,000)
ดอกเบี้ยรับช�ำระในระหว่างปี
(17,913,221)
หัก		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือสิ้นปี - สุทธิ
546,000,000

146,950,000
146,950,000
8,450,000
8,597,121
(17,150,000)
(8,597,121)
(6,250,000)
132,000,000

	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยอยู่ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 5.25 ต่อปี ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี
(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 6.00 ต่อปี) และมีก�ำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
32.5 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
		
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			

					

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บริษัทย่อย		
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินกู้ยืมในระหว่างปี
7,000,000
ดอกเบี้ยจ่าย (หมายเหตุ 32.2)
15,438
ดอกเบี้ยจ่ายช�ำระในระหว่างปี
(15,438)
ยอดคงเหลือสิ้นปี
7,000,000

-

		เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยอยู่ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี และมีก�ำหนดจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
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32 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
32.6 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

			

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
			

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

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

47,010,072
1,789,836
48,799,908

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

33,826,752
1,308,017
35,134,769

33 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
บริษัท คนท�ำหนังสือ จ�ำกัด
	เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ บริษัทย่อย
ดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ วันที่ในรายงาน บริษัทย่อย
ก�ำลังอยู่ในระหว่างการช�ำระบัญชี
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ข้
อ
มู
ล
ทั่วไปของบริษัท
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
:
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:	ผลิตรายการโทรทัศน์ และมีธุรกิจของบริษัทย่อยดังนี้
		ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถา่ ยท�ำ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานทีถ่ า่ ยท�ำ
และธุรกิจ Post Production
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
:
เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์
:
0-2669-4200-9
โทรสาร
:
0-2243-4124 , 0-2243-1494
Homepage
:
www.matchinggroup.com
ทุนจดทะเบียน
:
781,629,851 บาท
ทุนช�ำระแล้ว
:
781,628,733 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 781,628,733 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

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

บริษัท เกียร์เฮด จ�ำกัด
ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำ
เลขที่ 173/13-14 ซอยพหลโยธิน 44 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
0-2940-0787-90
0-2940-0318
999 หมู่ 2 ต�ำบลบางบ่อ อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
www.gearheadthailand.com
175,500,000 บาท
175,500,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 1,755,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท

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

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

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ไทม์แลปส์ จ�ำกัด
ผลิต รับจ้าง ตัดต่อ ท�ำเทคนิคพิเศษทางภาพ บันทึกเสียง ซึ่งภาพยนตร์
เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
0-2669-4200-9
0-2243-4124, 0-2243-1494
1679/8 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
www.matchinggroup.com
40,000,000 บาท
40,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

:
:
:
:
:

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

ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ตั้งส�ำนักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage

ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage

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

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

บริษัท ส�ำนักงานกฎหมาย สยามพรีเมียร์ จ�ำกัด
ชั้น 26 เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-646-1888
02-646-1919
www.siampremier.co.th

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำ�กัด (มห�ชน)
Matching Maximize Solution Public Company Limited

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

