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รายได้จากการขายและบริการ
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Dividend Per Share (Baht)

อัตราส่วน
ทางการเงิน

Financial Ratios

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
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อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
Debt to Equity Ratio (time)

2557 • 2014

2558 • 2015

2559 • 2016

593.42

524.32

456.67

612.39

531.53

462.91

29.36

(50.89)

(66.40)

1,496.72

1,420.66

1,836.09

181.26

190.27

448.47

1,315.46

1,230.39

1,387.62

531.63

531.63

644.03

2.47

2.31

2.15

0.06

(0.09)

(0.12)

0.055

N/A

N/A

4.79

(9.57)
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วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�ำในธุรกิจให้บริการ
สนับสนุนการสร้างผลงานของ
ธุรกิจบันเทิงระดับสากล

พันธกิจ

รักษาระดับมาตรฐานและพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ในธุรกิจการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณา
ควบคู่กับการพัฒนาสตูดิโอให้มีระดับ
มาตรฐานสากล (NC25)
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อย่างครบถ้วน

สารจากคณะกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิ ไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ในปี 2559 เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราขยายตัวร้อยละ 3.3 ซึ่งเป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ยังคงเป็นอัตราขยายตัว
ที่ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยังคงเผชิญกับความผันผวนอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิเช่น ปัจจัยทางการเมือง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศจีน นโยบายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ส�ำหรับธุรกิจบันเทิง สื่อโฆษณา ตลอดจนธุรกิจโทรทัศน์ เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการใช้จ่ายงบโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรม จากการส�ำรวจของ Nielsen ในปี 2559 พบว่ามีมูลค่า 107,896 ล้านบาท
ลดลง 14,279 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ11.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีมูลค่า
122,175 ล้านบาท เนื่องจากบรรยากาศไม่เอื้ออ�ำนวยท�ำให้เกิดการชะลอการใช้จ่ายงบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
โดยพบว่าสื่ออินเตอร์เน็ตมีอัตราการเติบโตที่สูง แต่เป็นยอดส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงเล็กน้อย
และสื่อนิตยสารมีอัตราการเติบโตที่ลดลงมากที่สุด เนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในภาวะถดถอย
สื่อโฆษณาในรูปแบบกระดาษถูกแทนที่ด้วยระบบดิจิทัล ส�ำหรับสื่อโทรทัศน์ก็ปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน
เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศ

ในส่วนผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจ

สืบเนื่องจากสภาวะของธุรกิจบันเทิง สื่อโฆษณาตลอด
จนธุรกิจโทรทัศน์ ยังคงมีการแข่งขันที่สูงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การใช้จ่ายงบโฆษณาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ / บริการ
ที่ชะลอตัวลงตามปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท�ำให้บริษัทตัดสินใจหยุดการด�ำเนินธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายนิตยสาร และธุรกิจจัดกิจกรรม
แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทได้เข้าพัฒนาที่ดินและด�ำเนินการก่อสร้างโครงการสตูดิโอถ่ายท�ำภาพยนตร์
บนที่ดิน 216 ไร่ ของบริษัทที่อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ชื่อ “ The Studio Park (Thailand)” ขณะนี้
งานก่อสร้างโครงการคงเหลือเพียงงานตกแต่งภายในและงานสาธารณูปโภคภายนอก อาทิเช่น งานตกแต่งห้องพักนักแสดง
งานภูมิสถาปัตย์โดยรอบโครงการ เพื่อเปิดให้บริการแก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ กองถ่ายท�ำต่างประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจ
โทรทัศน์ ตลอดจนผู้จัดกิจกรรม อีเว้นท์ต่างๆ เช่น งานคอนเสิร์ต งานเปิดตัวสินค้า ฯ โดยบริษัทคาดหวังว่าหากโครงการ
ดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ จะเพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ครบวงจรและจะสร้างรายได้ที่มีความสม�่ำเสมอ
เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสธุรกิจโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่จะมีอิทธิพลต่อการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้บริษัท
ต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยจะเน้นการบริการและการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบริษัทลูกค้า คู่ค้า
ผู้ ใช้บริการ และผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างฐาน
ขอแสดงความนับถือ
ที่มั่นคงเพื่อให้ธุรกิจเติบโตแบบยั่งยืนควบคู่ไปกับการปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ทีด่ ี ทัง้ หมดนีเ้ กิดขึน้ ได้จากความไว้วางใจและการสนับสนุนจากทุกๆท่าน ไม่วา่ จะเป็น
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน ซัพพลายเออร์ พนักงาน
(นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี)
และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณ
ประธานกรรมการ
ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท แม็ ท ชิ่ ง แม็ ก ซิ ไ มซ์ โซลู ชั่ น จ� ำ กั ด (มหาชน) (เดิ ม ชื่ อ บริ ษั ท แม็ ท ชิ่ ง สตู ดิ โ อ จ� ำ กั ด (มหาชน) ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น
ในปี 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 1 ล้านบาท โดยนายสมชาย ชีวุสทธานนท์ และนายฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ
ต่อมาในปี 2547 บริษัทบีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด ได้เข้าร่วมถือหุ้น ปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจ 4 กลุ่มธุรกิจ คือ
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ธุรกิจตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง
(Post Production) และมีการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2560

บริษัทด�ำเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้น�ำในธุรกิจให้บริการสนับสนุน
การสร้างผลงานของธุรกิจบันเทิง
ระดับสากล

พันธกิจ (Mission)
รักษาระดับมาตรฐานและพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ในธุรกิจการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์
และภาพยนตร์โฆษณา ควบคู่กับการพัฒนาสตูดิโอ
ให้มีระดับมาตรฐานสากล (NC25) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างครบถ้วน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วยธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาซึ่งได้ด�ำเนิน
ธุรกิจมาอย่างยาวนาน และมีการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ ออกไปภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือ เช่น ธุรกิจให้บริการและ
ให้เช่าอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำ ธุรกิจ Post Production เป็นต้น ส�ำหรับในปี 2557-2559 กลุ่มบริษัทเล็งเห็นโอกาส
ในการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอล ตลอดจนเห็นแนวทางในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ท�ำให้กลุ่มบริษัท
ลงทุนในธุรกิจใหม่คือ ธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทที่มีความช�ำนาญ และเป็น
การให้บริการสนับสนุนการผลิตผลงานของธุรกิจบันเทิง โดยในปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย
6

รายงานประจ�ำปี 2559

• ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
		ด�ำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยซื้อเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์และขายโฆษณาให้แก่
บริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเจ้าของสินค้าโดยตรง และด�ำเนินการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ให้แก่สถานีอีกด้วย
ในปี 2559 บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ “ปลดหนี้”
• ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา
		ด�ำเนินการให้บริการผลิตภาพยนตร์โฆษณา เพือ่ ใช้ ในการโฆษณาสินค้า หรือเพือ่ สือ่ สารสิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการน�ำเสนอ
รวมทั้งให้บริการประสานงานและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถ่ายท�ำจากต่างประเทศที่มาถ่ายท�ำภาพยนตร์โฆษณา
หรือมาผลิตภาพยนตร์ ในประเทศไทย
• ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำ
		ด�ำเนินการให้เช่าอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา และละคร รวมถึงการให้บริการจัดหาบุคลากร
ที่มีทักษะความช�ำนาญและความรู้ ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว และจัดส่งอุปกรณ์ ให้เช่าถึงสถานที่ถ่ายท�ำ ตัวอย่าง
ผลงานในช่วงปี 2559 ให้บริการแก่กองถ่ายท�ำภาพยนตร์ต่างประเทศจาก ฝรั่งเศส เยอรมัน อินเดีย จีน เป็นต้น
• ธุรกิจให้เช่าสตูดโิ อ
		ในปี 2559 บริษัทเริ่มพัฒนาที่ดินและด�ำเนินการก่อสร้างโครงการสตูดิโอให้เช่า ภายใต้ชื่อ “(The Studio Park
(Thailand))” ขณะนี้งานก่อสร้างโครงการคงเหลือเพียงงานตกแต่งภายในและงานสาธารณูปโภคภายนอก
• ธุรกิจตัดต่อเทคนิคทางภาพและเสียง ( Post Production)
		ด�ำเนินการผลิตและรับจ้าง ตัดต่อ ท�ำเทคนิคพิเศษทางภาพ บันทึกเสียง ภาพยนตร์ประเภทต่างๆ และสือ่ ทุกประเภท
และท�ำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
• ธุรกิจสิง่ พิมพ์
		ด�ำเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารและ Pocket Book ในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ขายลิขสิทธิ์ในนิตยสารและ
Pocket ต่างๆ ออกไปตามสภาวะของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์
• ธุรกิจผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์ไทย
		ด�ำเนินการร่วมทุนในการผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์ไทยและน�ำภาพยนตร์ออกฉายในโรงภาพยนตร์และจัดจ�ำหน่าย
ในช่องทางต่างๆ ส�ำหรับในปี 2559 มีภาพยนตร์เรื่อง “20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น”
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ เดือนมีนาคม 2560 โครงสร้างกลุ่มบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิ ไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการอื่นๆ
•
ธุรกิจผลิต
รายการโทรทัศน์

•
ธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์โฆษณา

•
ธุรกิจให้บริการและ
ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ
100%

•
บจก. เกียร์เฮด
(“GH”)

•
ธุรกิจ
ให้เช่าสตูดิโอ
100%

•
บจก. เดอะสตูดิโอ
พาร์ค (ประเทศไทย)
(“TSP”)

•
ธุรกิจ
Post Production
93.50%

•
บจก. ไทม์แลปส์
(“TL”)

•
ธุรกิจ
สิ่งพิมพ์
100%

•
บจก. คนท�ำหนังสือ
(“BM”)
14.29%

•
บจ.ทรานส์ฟอร์
เมชั่น ฟิล์ม
(“TFF”)

เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัทอยู่ระหว่างการด�ำเนินงานก่อสร้างโครงการสตูดิโอให้เช่า (The Studio Park (Thailand) ) ซึ่งเป็นโครงการที่ประกอบด้วย
สตูดโิ อขนาดใหญ่ระดับสากล เพือ่ รองรับการถ่ายท�ำภาพยนตร์ทกุ ประเภท และสถานทีจ่ ดั เก็บอุปกรณ์ทที่ นั สมัย ตลอดจนอาคาร
ส�ำนักงานขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจให้มีความแข็งแรงในการให้บริการแบบครบวงจร และเป็นศูนย์กลางในการผลิต
Content หลากหลายรูปแบบที่จะตอบสนองต่อความต้องการในยุคทีวีดิจิตอลและก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของกลุม่ บริษทั ตามงบการเงินรวม โดยจ�ำแนกตามส่วนธุรกิจ ส�ำหรับปี 2557-2559 ประกอบด้วยรายได้ตา่ งๆ
ดังต่อไปนี้
		 ปี 2557 			 ปี 2558			 ปี 2559

งบการเงินรวม

		

ธุรกิจหลัก
1. ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
2. ผลิตรายการโทรทัศน์
3. ให้บริการตัดต่อ
4. ผลิตภาพยนตร์โฆษณา
5. ขายสินค้า
รายได้จากธุรกิจหลัก
รายได้อื่นๆ
รายได้รวม

ล้านบาท		 ร้อยละ

ล้านบาท		 ร้อยละ

ล้านบาท		 ร้อยละ

387.99
153.61
44.37
7.45
593.42
18.97
612.39

377.51
124.95
9.63
6.54
5.69
524.32
7.21
531.53

355.58
81.69
12.48
2.43
4.50
456.68
6.25
462.93

63.36
25.08
7.25
1.22
96.90
3.10
100.00

71.02
23.51
1.81
1.23
1.07
98.64
1.36
100.00

76.81
17.65
2.69
0.52
0.97
98.65
1.35
100.00

หมายเหตุ
* ธุรกิจจัดกิจกรรม และธุรกิจสิ่งพิมพ์ กลุ่มบริษัทหยุดการด�ำเนินงานแล้วในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจดังนี้ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ธุรกิจให้บริการตัดต่อ (Post Production) ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา
จให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ
1 ธุลักรกิษณะการให้
บริการ
กลุม่ บริษทั โดย GH ด�ำเนินธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำครอบคลุมทุกกลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการใช้อปุ กรณ์
และทีมงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการถ่ายท�ำได้แก่ภาพยนตร์เรือ่ งยาว ภาพยนตร์โฆษณา สารคดี และมิวสิควีดโี อ ทัง้ ในและต่างประเทศ
โดยให้บริการภายใต้แบรนด์ “เกียร์เฮด” และกลุ่มตลาด ละคร และรายการโทรทัศน์ ภายใต้แบรนด์ “แฮนดี้ เกียร์”
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อุปกรณ์ที่ GH ให้เช่าหลักๆ มีดังนี้
อุปกรณ์ ให้เช่า
อุปกรณ์กล้องดิจิตอล
		
อุปกรณ์ ไฟ
อุปกรณ์เสียง
อุปกรณ์กริ๊ป
อุปกรณ์ริก
รถบริการ

ตัวอย่าง
กล้องยี่ห้อ Arriflex, Red, Weisscam, Phantom, Sony, Canon, Go Pro
เลนส์ Arri, Hawk, Carl Zeiss, Angenieux, Cooke, Canon และ Drone
Tungsten, Daylight, LED รุ่นใหม่ๆ Super Silent Generators
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องผสมเสียง ไมโครโฟน
เครน, ดอลลี่, Stabilizer and Non Stabilizer Remote Head, Telescopic Crane
อุปกรณ์ที่จัดท�ำขึ้นมาพิเศษ เพื่อใช้ ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์ตามความต้องการของลูกค้า
รถตู้บริการ รถบริการเครื่องดื่ม รถบริการห้องน�้ำและรถมอเตอร์โฮม

	ทั้งนี้การให้เช่าอุปกรณ์จะรวมถึงการให้บริการจัดบุคลากรที่มีทักษะความช�ำนาญและความรู้ ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
ไปพร้อมกัน โดยมีการบริการยานพาหนะจัดส่งอุปกรณ์ ให้เช่าถึงสถานที่ถ่ายท�ำ อาทิเช่น รถบรรทุกหกล้อ รถกระบะ
บรรทุกอุปกรณ์ เป็นต้น เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในเรือ่ งขนส่งอุปกรณ์และการถ่ายท�ำให้ทนั ตามเวลานัดหมายของลูกค้า
การตลาดและการแข่งขัน
1. อุตสาหกรรม
		 • อุตสาหกรรมภาพยนตร์
			ปี 2559 ดูเหมือนจะเป็นปีที่ธุรกิจภาพยนตร์ ไทยมีแนวโน้มที่จะดีเนื่องจากมีบริษัทสร้างภาพยนตร์ที่มี
ประสบการณ์สูงเปิดตัวขึ้นใหม่ถึง 3 บริษัทคือ GDH, T Moment, และ CJ Major Entertainment แต่ก็ไม่
อาจช่วยให้ภาพยนตร์ไทยผ่านพ้นจากช่วงตกต�่ำได้ โดยสาเหตุหนึ่งมาจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
การละเมิดลิขสิทธิ์ การปรับตัวของผู้สร้างท�ำให้ผลิตผลงานออกมาน้อยลง และเกิดจากตัวเนื้อหาและ
ความน่าสนใจภาพยนตร์เอง โรงภาพยนตร์เองก็เลือกที่จะฉายภาพยนตร์จากต่างประเทศมากกว่าภาพยนตร์
ไทยเนื่องจากมีโอกาสท�ำรายได้ได้มากกว่า โดยดูได้จากภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในปี 2559 มีจ�ำนวน 49 เรื่อง
และภาพยนตร์ต่างประเทศ 256 เรื่อง คิดเป็น 16% ซึ่งเป็นสัดส่วนระหว่างภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ
ที่ต�่ำสุดเป็นปีที่สองแล้วในรอบ 10 ปี
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ส่วนแบ่งรายได้ภาพยนต์ ไทย
(ปี 2554 - 2559)
รายได้
1,400

1,260

1,175

1,070

1,112

1,110

950
725
500

2554

2555

2556

2557

648

โดยประมาณ
(+ - 600)

2558

2559

ปี

ที่มา : ข่าวไทย พีบีเอส

			ด้านผูช้ มภาพยนตร์เองก็ใช้เงินอย่างระมัดระวังและเลือกทีจ่ ะชมภาพยนตร์จากฮอลลีวดู้ มากกว่าชมภาพยนตร์
ไทย โดยในปี 2559 มีภาพยนตร์ไทยเพียงสองเรื่องที่ท�ำรายได้เกิน 100 ล้านบาท คือ หลวงพี่แจ๊ส 4G
ท�ำรายได้ 164 ล้านบาท และ แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว ท�ำรายได้ 111 ล้านบาท และมีเพียง 17 เรื่องที่
ท�ำรายได้เกิน 1 ล้านบาท ในสภาวะเช่นนี้ท�ำให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไม่กล้าที่จะลงทุนสร้างภาพยนตร์ขนาดใหญ่
ในทางตรงกันข้าม กลับจะต้องลดขนาดทั้งรูปแบบโปรดักชั่นและทุนสร้างเพื่อลดความเสี่ยง
			ในปีที่ผ่านมา มีจ�ำนวนโฆษณาและภาพยนตร์ต่างประเทศขนาดใหญ่เข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยน้อยโดยมี
สาเหตุหลักๆ คือภาวะเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก สถานการณ์ทางการเมือง ค่าเงินบาทที่แข็ง การแข่งขันกัน
ให้สิทธิประโยชน์แก่ภาพยนตร์ที่ไปถ่ายท�ำของแต่ละประเทศในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มี และการสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร สาเหตุเหล่านี้ท�ำให้คณะถ่ายท�ำต่างชะลอโครงการเพื่อให้สถานการณ์ต่างคลี่คลายซึ่ง
ประเมินว่าน่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่สองของปี 2560 การให้บริการเช่าอุปกรณ์แก่ภาพยนตร์ต่างประเทศ
ที่เข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยจึงได้รับผลกระทบจากการหายไปของตลาดในกลุ่มนี้
			ภาครัฐเองก็พยายามที่จะช่วยเหลืออุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ระยะที่ 3 มาตั้งแต่ปี 2559 โดยมี 5 ด้านประกอบด้วย พัฒนาขีดความสามารถผู้สร้าง
ภาพยนตร์และบุคลากรในวงการภาพยนตร์ พัฒนาศักยภาพการแข่งขันในด้านการตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การส่งเสริมสิทธิทางภูมิปัญญา หรือลิขสิทธิ์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้าง
ภาพยนตร์ร่วมกับต่างประเทศ และพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนและบริหารจัดการให้เป็น
ระบบที่ดี เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยให้มีทิศทางและเป้าหมาย
ที่ชัดเจน พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของอาเซียน
และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฯ ที่ส� ำคัญในตลาดโลก ใช้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ฯเป็นเครื่องมือ
สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สังคม ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
อีกมาตรการที่จะช่วยดึงดูดผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศให้สนใจเข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยก็คือ ผู้สร้าง
ที่เข้ามาใช้ ไทยถ่ายท�ำภาพยนตร์ จะได้รับการคืนเงิน 15% ส�ำหรับกองถ่ายที่ใช้งบขั้นต�่ำ 50 ล้านบาท
และให้คนื เพิม่ อีก 3% เมือ่ จ้างงานคนไทยในต�ำแหน่งส�ำคัญ รวมถึงให้คนื เพิม่ อีก 2% ส�ำหรับกองถ่ายทีส่ ง่ เสริม
ภาพลักษณ์ตามที่ไทยก�ำหนด โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ในต้นปี 2560
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		 • อุตสาหกรรมโฆษณา
			นีลสัน ประเทศไทยรายงานว่ามูลค่าสื่อโฆษณาในปี 2559 ของประเทศไทยติดลบประมาณ 12% เมื่อเทียบกับ
ปี 2558 โดยถือเป็นอัตราลดลงต�่ำที่สุดในรอบ 10 ปี โดยติดลบมากที่สุดในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจและก�ำลังซื้อชะลอตัวต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีและการงดการโฆษณาในช่วงการถวายความอาลัยในช่วง
เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ในปี 2560 นี้งบประมาณส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับทีวีรายเดิม ทีวีดิจิทัลและเคเบิล/
ทีวีดาวเทียม ส่วนสื่อโฆษณาออนไลน์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการที่ใช้งบประมาณโฆษณา
ออนไลน์ ในระดับสูง เป็นกลุม่ สือ่ สารและโทรคมนาคม กลุม่ ยานยนต์ และกลุม่ สินค้าอุปโภคบริโภค ซึง่ มีโจทย์
ทั้งการสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมจากลูกค้า การสื่อสารสองทางระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้า
รวมถึงการวัดผลความส�ำเร็จของโฆษณาอย่างชัดเจน ซึ่งสื่อโฆษณาออนไลน์สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดี
ส่งผลให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวโยกย้ายงบประมาณมาสู่สื่อโฆษณาออนไลน์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม
งบประมาณในการผลิตโฆษณาส�ำหรับสือ่ ออนไลน์มไี ม่มากเมือ่ เทียบกับโฆษณาทีวี รายได้จากการเช่าอุปกรณ์
ต่อการท�ำโฆษณาต่อเรื่องในตลาดกลุ่มนี้จึงมีไม่มากจึงต้องอาศัยจ�ำนวนงานเพื่อให้ได้ยอดถึงเป้า
2. ภาวะการแข่งขัน
		 •	ด้านราคา ในภาวะที่งานมีจ�ำนวนน้อย บริษัทให้เช่าอุปกรณ์ต่างมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงเพื่อดึงดูด
ให้ลูกค้ามาใช้บริการของตนด้วยการเสนอส่วนลดที่สามารถท�ำให้ราคาอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้
การแข่งขันนีไ้ ม่เพียงแต่กบั คูแ่ ข่งในประเทศแต่ยงั ต้องแข่งกับคูแ่ ข่งทีเ่ ป็นบริษทั ให้เช่าอุปกรณ์ขนาดใหญ่จากจีน
อินเดีย และยุโรปซึ่งสามารถท�ำราคาลงมาถูกมากๆ ในกรณีที่เป็นภาพยนตร์ถ่ายท�ำระยะเวลานานๆ
		 •	ด้านอุปกรณ์ มีการผลิตอุปกรณ์ดา้ นดิจติ อล และอุปกรณ์รนุ่ ใหม่ๆ ทีช่ ว่ ยให้การท�ำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึน้
ออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ลูกค้ามีความต้องการที่จะเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ และบริษัทให้เช่าอุปกรณ์
ก็ต้องลงทุนจัดหาอุปกรณ์มาให้บริการอย่างทันท่วงทีหากไม่มีอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่ลูกค้าต้องการบางชิ้น ลูกค้า
อาจเลือกไปใช้อุปกรณ์จากบริษัทให้เช่าอุปกรณ์รายอื่นที่มี
		 •	ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทให้เช่าอุปกรณ์ที่มีลูกค้ารายใหญ่ที่ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
จะมีโอกาสในการให้บริการภาพยนตร์เรือ่ งใหญ่ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอและเป็นทีย่ อมรับในต่างประเทศ ท�ำให้สามารถ
น�ำมาเป็นฐานในการชักชวนลูกค้ารายใหม่มาใช้อุปกรณ์ของบริษัทตนได้
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

จผลิตรายการโทรทัศน์
2 ธุลักรกิษณะการให้
บริการ
กลุม่ บริษทั ด�ำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 2 รูปแบบได้แก่ 1) การเช่าเวลาจากสถานีโทรทัศน์ เพือ่ ออกอากาศรายการ
โทรทัศน์ของบริษัท 2) การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ให้แก่สถานี (ผู้จ้าง) โดยรายได้จากธุรกิจดังกล่าวมาจากการขายเวลา
โฆษณาหรือการโปรโมทสินค้าและ/หรือบริการในรายการโทรทัศน์ และจากการรับจ้างผลิตรายการ
ส�ำหรับรูปแบบรายการของกลุ่มบริษัทมีรูปแบบดังนี้
1. เกมโชว์
		รายการที่ให้ผู้ร่วมรายการเล่นเกมเพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัล โดยมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมรายการและผู้ชมรายการได้รับ
ทัง้ สาระและความบันเทิง โดยสอดแทรก แง่คดิ และความรูต้ า่ งๆ ผ่านความสามารถของผูเ้ ล่นเกม หรือการสัมภาษณ์
ผู้ร่วมรายการ ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ที่ออกอากาศจ�ำนวน 1 รายการ ดังนี้
		 •	รายการ “ ปลดหนี้ ” เป็นรายการเกมโชว์ประเภทสาระและบันเทิงเพื่อสังคม น�ำความสามารถพิเศษของ
ผู้ร่วมรายการมาเล่นเกมเพื่อปลดหนี้ ถ้าท�ำส�ำเร็จทางรายการก็จะปลดหนี้ให้ โดยผู้ชมรายการได้รับทั้งสาระ
และความบันเทิง เน้นการช่วยเหลือคนในสังคมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีการสอดแทรกเนื้อหา แง่คิดและ
ความรู้ต่างๆ ไว้ ในรายการผ่านความสามารถของผู้เล่นเกม
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การตลาดและการแข่งขัน
1. อุตสาหกรรม
		 • อุตสาหกรรมโฆษณา
			 ตารางเปรียบเทียบเม็ดเงินโฆษณา ปี 2558 - 2559
ปี 2558

ปี 2559

การเติบโต

		

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

การเติบโต (%)

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

84,398
57,412
6,055
20,931
12,323
5,133
5,675
4,268
4,190
4,486
645
1,058
122,175

71,009
47,121
3,495
20,393
9,843
5,445
5,262
2,929
5,665
5,311
700
1,731
107,896

-15.86
-17.92
-42.28
-2.57
-20.12
6.08
-7.28
-31.37
35.20
18.39
8.53
63.61
-11.69

สื่อโฆษณาจ�ำแนกตามประเภท

ที่มา : Nielsen Media Research
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		จากความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสถานการณ์ต่างๆภายในประเทศ พบว่าภาพรวมเม็ดเงินโฆษณา
ทั้งอุตสาหกรรมในปี 2559 มีมูลค่า 107,896 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.69 จากปี 2558 ที่มีมูลค่าเม็ดเงินโฆษณา
122,175 ล้านบาท โดยเม็ดเงินโฆษณาสื่อเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม ปรับตัวลดลงมากที่สุด ลดลงร้อยละ 42.28
รองลงมาคือ สื่อนิตยสาร สื่อหนังสือพิมพ์ ลดลงร้อยละ 31.37 และ 20.12 ตามล�ำดับ ส�ำหรับสื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน์ ในภาพรวมลดลง 15.86 และเม็ดเงินโฆษณาสื่อที่ปรับตัวสูงสุดคือ สื่ออินเตอร์เน็ต เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.61
		
		 มูลค่าการใช้จ่ายผ่านสื่อโฆษณาในประเทศไทย ปี 2550 - 2559 (ล้านบาท)

CAGR +1.78 %
113,945

113,097

118,364

122,175
107,896

100,010

104,754

52,935

60,766

62,238

68,105

69,249

79,590

84,398

71,009

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

92,035

90,121

90,341

53,491

51,137

2550

2551

สื่อโทรทัศน์

สื่อโฆษณาทุกประเภท

		 • อุตสาหกรรมโทรทัศน์
			ในปี 2559 สือ่ หลักยังคงเป็นสือ่ โทรทัศน์ ทัง้ สือ่ ทีวอี นาล็อกหรือผูป้ ระกอบการสถานีโทรทัศน์ชอ่ งเดิม (3,5,7,9)
และสื่อทีวีดิจิตอล (22 ช่องใหม่) รวมทั้งเคเบิลทีวี มีมูลค่าโฆษณารวม 71,009 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
65.81 ของสื่อโฆษณารวม ถือว่ามีมูลค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับสี่อประเภทอื่น
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				 ตารางเปรียบสื่อโฆษณาโทรทัศน์กับสื่อโฆษณาทุกประเภทช่วงระยะเวลา 3 ปี
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
		
ทีวีอนาล็อก (1) เคเบิลทีวี / ทีวี
ทีวีดิจิตอล (3)
			
ดาวเทียม (2)		
				
ปี 2557
63,777
7,232
8,581
ปี 2558
57,412
6,055
20,931
ปี 2559
47,121
3,495
20,393

รวมสื่อโทรทัศน์
(4) =
(1) + (2) + (3)
79,590
84,398
71,009

สื่อโฆษณา
ทุกประเภท
118,364
122,175
107,896

ร้อยละ

51.23
52.57
91 88 84 88 85 84 84 84 82 75 75 73 71 70

69 66 64 62 61 62 62 61 59 59 57 54

54

48.77
47.43
9

2557

12 16 14 15 16 16 16 18 25 25 27 29 30

31 34 36 38 39 38 38 39 41 41 43 46

2558

46

2559

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  (1-16)

ช่องรายการใหม่

ช่องรายการเดิม

ที่มา : รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

		จะเห็นได้วา่ การรับชมช่องรายการดิจติ อลใหม่นนั้ มีสดั ส่วนผูช้ มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยหากพิจารณาถึงการเติบโต
ของช่องดิจิตอลใหม่ตั้งแต่เริ่มมีการออกอากาศในเดือนเมษายน 2557 ซึ่งเริ่มต้นมีสัดส่วนผู้ชมอยู่ที่ร้อยละ 9
จะพบว่าการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่าภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปีกว่า โดยการปรับตัวที่มีทิศทางไปใน
ทางบวกนี้ คาดว่าเกิดจากการแข่งขันของผู้ประกอบการช่องรายการรายใหม่ และผู้ผลิตเนื้อหารายการที่พยายาม
สร้างสิ่งที่น่าสนใจเพื่อตอบโจทย์ประชาชนทั้งแบบในวงกว้างและแบบเฉพาะกลุ่ม แตกต่างกันไปตามความถนัด
ของแต่ละช่องรายการเพื่อน�ำมาใช้เรียกผู้ชม อาทิ ละคร และการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาที่เป็นที่นิยมและ
มีการน�ำเทคนิคต่างๆ มาใช้เสริมเพื่อสร้างความแปลกใหม่ในการรับชม
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				 สัดส่วนผู้ชมช่องรายการเดิมและช่องรายการดิจิตอลใหม่
100.0%
80.0%

61.1%

59.1%

58.6%

56.5%

54.3%

53.6%

52.6%

51.1%

49.6%

48.8%

49.1%

38.9%

40.9%

41.4%

43.5%

45.7%

46.4%

47.4%

48.9%

50.4%

51.2%

50.9%

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.
พ.ศ. 2559

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.
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ช่องรายการใหม่

ช่องรายการเดิม

		 ที่มา : รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

	และหากพิจารณาสัดส่วนผู้ชมช่องรายการเดิมและช่องรายการดิจิตอลใหม่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน
2559 จะพบได้ว่าตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นมานั้น สัดส่วนผู้ชมช่องรายการดิจิตอลใหม่ได้เพิ่มสูงขึ้น
และมากกว่าสัดส่วนผู้ชมในช่องรายการเดิม โดยในเดือนพฤศจิกายนสัดส่วนผู้ชมช่องรายการเดิมและช่องรายการ
ดิจิตอลใหม่คิดเป็นร้อยละ 49.1 ต่อร้อยละ 50.9 แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มการรับชมช่องรายการดิจิตอลใหม่จะ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
2. ภาวะการแข่งขัน
		จากพฤติกรรมของผู้คนที่ใช้เวลากับสื่อออนไลน์มากขึ้น ทั้งการติดต่อสื่อสาร การรับชมคอนเทนต์ รวมถึงการซื้อ
ขายสินค้าและบริการ ที่เริ่มเปลี่ยนผ่านมาสู่การท�ำกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่งผลให้ภาคธุรกิจมีแนวโน้ม
กระจายงบประมาณโฆษณามาสู่กลุ่มสื่อออนไลน์มากขึ้น ซึ่งการโฆษณารูปแบบวิดีโอออนไลน์มีความใกล้เคียง
กับการโฆษณาทางโทรทัศน์ ในด้านการน�ำเสนอโฆษณาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว อีกทั้งการโฆษณารูปแบบวิดีโอ
ออนไลน์มีข้อได้เปรียบการโฆษณาทางโทรทัศน์ ทั้งค่าโฆษณาในระดับที่ต�่ำกว่า การไม่มีข้อจ�ำกัดในด้านระยะเวลา
การโฆษณา การเข้าถึงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึงมีทางเลือกในการโฆษณาหลากหลาย
รูปแบบ ตัง้ แต่การเป็นสปอนเซอร์ภาพนิง่ ในต�ำแหน่งต่างๆ ของหน้าจอ ไปจนถึงภาพเคลือ่ นไหวทีผ่ ชู้ มสามารถเลือก
รับชม หรือกดข้ามได้ โดยสามารถก�ำหนดการน�ำเสนอโฆษณาให้อยู่ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่างหรือหลังการรับชมวิดีโอ
ออนไลน์ได้ ซึง่ ทางศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยมองว่า ภาคธุรกิจมีแนวโน้มกระจายงบประมาณโฆษณามาสูแ่ พลตฟอร์มวิดโี อ
ออนไลน์ และโฆษณารูปแบบวิดีโอออนไลน์น่าจะมีบทบาทแข่งขันกับโฆษณาทางโทรทัศน์มากขึ้น อีกทั้งในภาวะที่
จ�ำนวนช่องรายการโทรทัศน์มากขึ้นในยุคทีวีดิจิตอล ท�ำให้เม็ดเงินโฆษณากระจายตัวไปตามทีวีดิจิตอลช่องต่างๆ
อัตราค่าโฆษณาทางโทรทัศน์จึงยังอยู่ในระดับไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับยุคทีวีอนาล็อก ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
โทรทัศน์เผชิญความท้าทายยิ่งขึ้นในปี 2560 ท�ำให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล มีแนวโน้มปรับกลยุทธ์น�ำเสนอคอน
เทนต์ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นอย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนในยุคปัจจุบัน
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3 ธุธุรรกิกิจจสืสือ่ ่อสิสิง่ พิ่งพิมพ์มขพ์องกลุม่ บริษทั ด�ำเนินการผ่านบริษทั ในเครือ ซึง่ ผลิตเพือ่ วางจ�ำหน่ายทัง้ ในรูปแบบนิตยสารและหนังสือ
Pocket Book แต่อย่างไรก็ตามจากการทีเ่ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ท�ำให้จำ� นวนผูอ้ า่ นหนังสือพิมพ์
และนิตยสารลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์ของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ก�ำลังเผชิญกับภาวะถดถอยอย่างชัดเจน
โดยการใช้จ่ายเงินผ่านสื่อ “หนังสือพิมพ์” ในปี 2559 ลดลงร้อยละ 20.12 ในขณะที่การใช้จ่ายเงินผ่านสื่อ “นิตยสาร” ลดลง
ร้อยละ 31.37 จากปี 2558 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทขายลิขสิทธิ์ในนิตยสารและ Pocket Book ออกไป
จ Post Production
4 ธุลักรกิษณะการให้
บริการ
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)
			ในอดีตอุตสาหกรรมผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องยาวและภาพยนตร์โฆษณาในขั้นตอนหลังการถ่ายท�ำ (Post
Production House) เป็นอุตสาหกรรมทีม่ ผี ปู้ ระกอบการเป็นรายใหญ่จำ� นวนเพียงไม่กรี่ าย เนือ่ งจากต้องใช้เงิน
ในการลงทุนสูง แต่ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา เมือ่ มีการปรับราคาเครือ่ งมือและซอฟแวร์ทใี่ ช้ ในการผลิตลง จ�ำนวน
ผู้ประกอบการเริ่มมีเพิ่มมากขึ้น โดยมีการแตกตัวออกจากบริษัทเดิม เริ่มมีการเปิด Post Production House
ใหม่ๆ ขนาดเล็กและขนาดกลางขึ้นหลายแห่ง
2. ภาวะการแข่งขัน
		จากเดิมที่มีแต่ Post Production House ขนาดใหญ่ เมื่อมีการเปิด Post Production House ใหม่ๆ ขนาดเล็ก
และขนาดกลางขึ้นหลายแห่ง ท�ำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของภาพยนตร์โฆษณาที่มีงบขนาดกลาง
ถึงงบน้อย การตัดราคากันเองเพื่อแย่งลูกค้าเป็นสาเหตุที่ท�ำให้รายได้ต่อเรื่องของ Post Production House
มีจ�ำนวนลดน้อยลงถึง 40 %
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จผลิตภาพยนตร์โฆษณา
5 ธุลักรกิษณะการให้
บริการ
กลุ่มบริษัทให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา (Production House) แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้
1.	ผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ เพือ่ ใช้ ในการโฆษณาสินค้า หรือเพือ่ สือ่ สารสิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการน�ำเสนอโดยระยะ
เวลาในการน�ำเสนอมีตั้งแต่ 15, 30, 45, 60 วินาที หรือนานกว่านั้น โดยภาพยนตร์โฆษณาแต่ละเรื่องจะมีลักษณะ
การน�ำเสนอแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทตัวแทนโฆษณา และความสามารถของผู้ผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาในการสื่อแนวความคิดดังกล่าวแก่ผู้ชม
2.	ให้บริการปรับเปลี่ยนแก้ไขงานโฆษณาที่เคยผลิต เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการใหม่ของลูกค้า
รวมถึงจ�ำหน่ายงานโฆษณาของกลุ่มบริษัทที่เคยผลิตแล้วให้แก่ลูกค้า อันเป็นผลจากความต้องการของลูกค้า
ในการจัดเก็บหรือเผยแพร่งานโฆษณาของตนเพิ่มเติมซึ่งกลุ่มบริษัทให้บริการในส่วนนี้ค่อนข้างน้อยขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
3.	ให้บริการประสานงานและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถ่ายท�ำจากต่างประเทศที่มาถ่ายท�ำภาพยนตร์โฆษณาหรือมา
ผลิตภาพยนตร์ ในประเทศไทย โดยครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเป็นไปได้ การให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่
ถ่ายท�ำในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง การประเมินและควบคุมค่าใช้จ่ายตลอดการถ่ายท�ำภาพยนตร์โฆษณา
การจัดหาทีมงานในการถ่ายท�ำภาพยนตร์โฆษณาครบวงจร และการบริหารหลังการถ่ายท�ำ ( Post-Production)
เช่น การจัดหาห้องตัดต่อ และทีมงานตัดต่อเป็นต้น
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การตลาดและการแข่งขัน
1. อุตสาหกรรม
		 • อุตสาหกรรมผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา (Production House)
			อุตสาหกรรมผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาในปัจจุบัน เป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้ประกอบการจ�ำนวนมากรายอันเกิด
จากการแตกตัวของบุคลากรในบริษัทใหญ่ๆ ในอดีตเพื่อออกมาสร้างบริษัทของตนเองกล่าวคือ ผู้อ�ำนวย
การสร้าง (Producer) และผู้ก�ำกับ (Director) ซึ่งจัดเป็นบุคลากรหลักในอุตสาหกรรมหันมาเปิด Production
House ขนาดเล็ ก ของตนเองและสร้ า งที ม งานใหม่ แ ทนการเป็ น พนั ก งานอยู ่ ใ น Production House
ขนาดใหญ่ หรือบางรายหันมารับงานแบบอิสระไร้สังกัด (Freelance) ส่งผลให้จ� ำนวน Producer และ
Director ใน Production House ขนาดใหญ่มีจ�ำนวนน้อยลง และ Production House ขนาดเล็กและจ�ำนวน
Producer และ Director ในตลาดมีจ�ำนวนมากขึ้นท�ำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากขึ้น แต่ก็เกิดความคล่องตัว
มากขึ้นเช่นกัน
		 • อุตสาหกรรมโฆษณา
			 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วนธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ หัวข้อการตลาดและการแข่งขัน
2. ภาวะการแข่งขัน
		จากเม็ดเงินโฆษณาทั้งอุตสาหกรรมในปี 2559 ลดลงร้อยละ 11.69 จากปี 2558 และเม็ดเงินการใช้งบโฆษณา
ผ่านสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ในปี 2559 ภาพรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 15.86 ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว
ก�ำลังซื้อภายในประเทศของครัวเรือนซบเซาลง ท�ำให้พบว่าปี 2559 ใน 10 กลุ่มสินค้าและบริการที่ใช้เงินโฆษณา
สูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในภาวะติดลบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยานยนต์ กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ กลุ่มธุรกิจสื่อสาร
ภาครัฐ กลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์ กลุ่มธุรกิจสื่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์นม กลุ่ม Leisure ธุรกิจค้าปลีก อย่างไรก็ตามมี
กลุ่มธุรกิจเดียวที่ยังคงใช้งบโฆษณา คือ กลุ่มท่องเที่ยวและทัวร์ เนื่องจากภาครัฐส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของไทย ส่งผลให้ภาพรวมเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางของ Advertiser อันดับต้นๆ
บางรายได้หยุดการใช้จ่ายเงินโฆษณา ทั้งยูนิลีเวอร์ โตโยต้า ดีแทค ไบเออร์สดร๊อฟ โคคา-โคลา อีซูซุ แต่ขณะ
เดียวกันยังมี Advertiser บางรายยังคงทุ่มงบโฆษณา ได้แก่ เอไอเอส พีแอนด์จี Wizard Solutions เนสท์เล่
รกิจให้เช่าสตูดิโอ
6 ธุโครงการสตู
ดิโอให้เช่า (The Studio Park (Thailand)) ตั้งอยู่บนที่ 216 ไร่ ที่อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
คาดว่าจะเริ่มเปิดด�ำเนินการได้ภายในช่วงต้นของไตรมาสที่ 2 ของปี 2560
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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
ฟังก์ชั่นหลักๆ ของโครงการ ประกอบด้วย
		 • Acoustic Design ระบบป้องกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (“NC 25”)
		 • Practical Design ระบบโครงสร้างที่รองรับน�้ำหนักได้มาก
		 •	Space พื้นที่โล่งกว้างซึ่งสามารถรองรับการสร้างหรือจ�ำลองฉากส�ำหรับภาพยนตร์และรายการต่างๆ
ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ
		 •	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
มีช่องหน้าต่างที่สามารถมองลงไปเห็นในขณะถ่ายท�ำในสตูดิโอได้ หรือสามารถไลน์สายมอนิเตอร์ขึ้นมา
ให้ดูแบบ Real Time บนห้องรับรองได้ส�ำหรับลูกค้าหรือแขกคนส�ำคัญ และมีอาคารสร้างและเก็บฉาก
โรงครัว ตลอดจนพื้นที่จอดรถที่สามารถรองรับรถทีมงานได้จ�ำนวนมาก เพื่อรองรับการใช้บริการ
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้เช่าภายนอกอาคาร (Out Door) ส�ำหรับรองรับการใช้บริการได้อย่างครบถ้วน เช่น
		 • Backlot พื้นที่ว่างที่สามารถสร้างฉากที่ต้องการถ่ายท�ำภายนอกไม่จ�ำกัดขนาด
		 •	T Lot พื้นที่ระหว่างอาคารที่สามารถสร้างฉากที่เป็นลักษณะทางเดิน ตรอก ซอกซอย ซึ่งต้องอาศัยอาคาร
เป็นตัวรับฉาก
		 • Lake ทะเลสาบธรรมชาติภายในโคงการ สามารถถ่ายท�ำบรรยากาศริมน�้ำได้
		 • Natural Canal บรรยากาศคลองธรรมชาติ
		 •	Warehouse โกดังเปล่าที่มีโครงสร้างสวยงาม เหมาะแก่การเป็นฉากถ่ายท�ำ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ โฆษณา
ภาพนิ่ง หรือแม้แต่เกมส์โชว์ หรือใช้เป็นที่พักกองถ่าย
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การตลาดและการแข่งขัน
1. อุตสาหกรรม
		จากข้อมูลของกองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว แสดงรายได้ธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่าย
ท�ำในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553 - 2559 จะเห็นได้ว่ารายได้ ในปี 2558 มีมูลค่ามากที่สุดเป็นจ�ำนวน 3,164.30
ล้านบาทจากจ�ำนวน 724 เรื่อง และในปี 2559 เป็นข้อมูล ณ 11 กรกฎาคม 2559 มีรายได้เป็นจ�ำนวน 1,508.52
ล้านบาทจากจ�ำนวน 605 เรือ่ ง โดยประเทศทีเ่ ข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยมาก คือประเทศญีป่ นุ่ ประเทศแถบยุโรป
และประเทศอินเดีย (ตามล�ำดับ) ซึง่ งานต่างประเทศทีเ่ ข้ามาส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์โฆษณา สารคดี และภาพยนตร์
เรื่องยาว จะเห็นได้ว่า กองถ่ายท�ำต่างประเทศยังคงมีความต้องการที่จะเข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทย ซึ่งในอนาคต
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐจะยิง่ สนับสนุนให้ตา่ งประเทศมีความสนใจในการเข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทย
มากยิ่งขึ้น
•

รายได้ ในการเข้ามาถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ปี 2553 - 2559
รายได้ (ล้านบาท)

3,500.00

3,164.30

3,000.00
2,500.00
2,000.00

2,173.35

1,869.15

1,500.00

1,781.93

1,934.18
1,508.52

1,226.45

1,000.00
500.00
.00

2553
1,869.15

2554
1,226.45

2555
1,781.93

2556
2,173.35

2557
1,934.18

2558
3,934.18

2559
1,508.52

รายได้

		 ข้อมูล ณ 11 กรกฎาคม 2559
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• จ�ำนวนภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทย ปี 2559 - แยกตามประเทศ

89
87
Korea,
32
China,
48
U.S.A.,
34
U.K.,
33
Hong Kong, 12
Australia,
21
Taiwan,
6
Europe,
88
Others,
146
Japan,
India,

ที่มา : http://www.tourism.go.th กรมการท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ 11 กรกฎาคม 2559

• จ�ำนวนภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทย ปี 2559 - แยกตามประเภท
Advertising,
Documentary,
Music Video,
TV Program,
Sensitive Content
TV Program,
Game Show Reality,
TV Series,
TV Drama,
Feature Film,
Others,

284
122
38
65
12
1
10
3
36
34

ที่มา : http://www.tourism.go.th กรมการท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ 11 กรกฎาคม 2559

2. การแข่งขัน
		เนื่องจากโครงการ The Studio Park (Thailand) เป็นสตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างขึ้น
เทียบเท่ามาตรฐานสากล ทั้งระบบโครงสร้างและระบบป้องกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (“NC 25”) ท�ำให้
โครงการ The Studio Park (Thailand) มีส่วนได้เปรียบคู่แข่งมากในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจน
การมีธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำที่กลุ่มบริษัทมีความช�ำนาญและประสบการณ์ ในการให้บริการในวงการถึง
20 ปี อยู่ในบริเวณเดียวกัน ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกด้าน
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจ Post Production
ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา และธุรกิจสตูดิโอให้เช่า ซึ่งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความล้าสมัยของอุปกรณ์ถ่ายท�ำ
	กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์โฆษณา รายการโทรทัศน์ และ
งานละคร ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งลูกค้ามักจะเลือกใช้บริการจากบริษัท
ทีม่ อี ปุ กรณ์ ใหม่ๆ ตามทีค่ นุ้ เคย อย่างไรก็ดี กลุม่ บริษทั มีการลงทุนในอุปกรณ์อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจนสามารถประดิษฐ์อปุ กรณ์บางชนิดทีเ่ ป็นเทคนิคพิเศษออกมารองรับ
การให้บริการแก่ลกู ค้าได้เป็นอย่างดี ตลอดจนกลุม่ บริษทั จัดให้มกี ารเทรนนิง่ บุคลากรเพือ่ เพิม่ ทักษะความช� ำนาญความ
รู้ ในการใช้อุปกรณ์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ความเสี่ยงจากการลงทุนในอุปกรณ์
	ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำต้องมีการลงทุนซื้ออุปกรณ์มาเพื่อประกอบธุรกิจ ต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องลงทุน
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนหากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้รับความนิยมและไม่สามารถ
คืนทุนได้ อย่างไรก็ตามในการลงทุนด้านอุปกรณ์แต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทจะมีการพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า
โดยอาจมีการสอบถามลูกค้าในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ยังได้มีการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการท�ำก�ำไรของสินทรัพย์
ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน และโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัท โครงการสตูดิโอให้เช่าซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของ
กลุ่มบริษัท เป็นธุรกิจให้เช่าสตูดิโอที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งภายในโครงการมีอาคารจัดเก็บอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำ
(Ware House) ของธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำตั้งอยู่ภายในบริเวณของโครงการด้วย ซึ่งเป็นการให้บริการแก่
ลูกค้าได้ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว และเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะท�ำให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
ในการเรียกใช้บริการอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มได้ตลอดเวลา ท�ำให้กลุ่มบริษัทมั่นใจได้ว่าอัตราผลตอบแทนในสินทรัพย์จะ
เป็นอัตราที่สูงเพิ่มขึ้น
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
ความเสี่ยงจากการปรับผังรายการของสถานีหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
	ในการด�ำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการ
ปรับผังรายการของสถานีเพื่อการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดหรือรักษาเรตติ้ง หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
เช่น การขึ้นค่าเช่าเวลา หรือ การลดสัดส่วนรายได้หรือเวลาโฆษณาของบริษัท เป็นต้น ซึ่งอาจกระทบต่อความต่อเนื่อง
ของการออกอากาศของรายการโทรทัศน์ อย่างไรก็ดี กลุม่ บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความเสีย่ งดังกล่าวและพยายามลดโอกาส
ที่รายการของกลุ่มบริษัทจะไม่ได้รับการต่อสัญญาหรือต่อสัญญาด้วยเงื่อนไขที่ด้อยลง กลุ่มบริษัทจึงได้มีการพัฒนา
รายการอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอเพื่อเป้าหมายในการเพิ่มจ�ำนวนผู้ชมรายการ กระแสนิยม (เพิ่มเรตติ้งรายการ)
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และเพิ่มผู้สนับสนุนรายการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักส�ำหรับทางสถานีโทรทัศน์ที่ใช้ตัดสินใจ โดยการติดตามผลระดับ
ความนิยมและกระแสตอบรับของผู้ชมอย่างต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบรายการ (Content) ของแต่ละรายการให้ ได้
รับกระแสตอบรับมากยิ่งขึ้น
ความเสี่ยงจากการกระจายการใช้เม็ดเงินโฆษณาไปสู่สื่อรูปแบบใหม่ๆ แทนสื่อโทรทัศน์
	แนวโน้มการใช้สื่อโฆษณาก�ำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน จากการใช้งบประมาณผ่านสื่อโทรทัศน์อนาล็อก (ฟรีทีวี)
กระจายงบประมาณไปยังสือ่ โฆษณาต่างๆ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สือ่ ทีวดี จิ ติ อล สือ่ โฆษณาออนไลน์ สือ่ อินเตอร์เน็ต
สื่อกลางแจ้ง สื่อเคลื่อนที่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
จากข้อมูลกล่าวได้วา่ ทัง้ สือ่ อนาล็อกและสือ่ ดิจติ อลยังคงเป็นสือ่ โทรทัศน์ทมี่ ผี ลู้ งทุนซือ้ สือ่ สูงและครองส่วนแบ่งการตลาด
สูงสุด เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจ�ำนวนมาก (Mass Market) และจากการแข่งขันการใช้สื่อโฆษณา
โทรทัศน์สง่ ผลต่อเนือ่ งให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของเนือ้ หารายการโทรทัศน์ (Content) ด้วย ซึง่ กลุม่ บริษทั ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญ จึงได้พฒ
ั นารูปแบบการน�ำเสนอและเนือ้ หาของรายการให้มคี วามหลากหลาย ให้มคี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งรูปแบบรายการเดิมและรายการใหม่ๆ
		
ความเสี่ยงจากการจ�ำกัดการใช้งบประมาณโฆษณาของผู้ประกอบการ
	จากสภาพเศรษฐกิจตลอดจนปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ส่งผลต่อก�ำลังซื้อของผู้บริโภค ส่งผลต่อเนื่องมายังการใช้งบประมาณ
โฆษณาของผูป้ ระกอบการ ซึง่ มีแนวโน้มใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังด้วยการจ�ำกัดงบประมาณรวมถึงการปรับจัดสรร
และปรับพฤติกรรมจากเดิมที่เคยวางแผนซื้อสื่อโฆษณาระยะยาวทั้งปีมาสู่รูปแบบซื้อสื่อโฆษณาในระยะสั้นมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงประกอบกับการที่มีสื่อโฆษณาต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ยังคงสามารถ
ดึงดูดให้ผปู้ ระกอบการใช้งบประมาณโฆษณาในการน�ำเสนอสินค้าหรือบริหารไปยังกลุม่ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนดึงดูดผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ให้เข้ามาใช้จ่ายงบประมาณโฆษณา อีกทั้งในภาครัฐน่าจะมีโครงการใหม่ๆ
ทีต่ อ้ งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆ มากขึน้ และหากเศรษฐกิจฟืน้ ตัวผูป้ ระกอบการจะมีความเชือ่ มัน่ ในการใช้
จ่ายงบประมาณมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้คาดว่าเม็ดเงินโฆษณายังคงเติบโตได้
ธุรกิจ Post Production
ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
	จากอดีตขั้นตอนหลังการถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่องยาวหรือโฆษณา (Post Production) เป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้ประกอบการ
ทีเ่ ป็นรายใหญ่จำ� นวนเพียงไม่กรี่ ายเนือ่ งจากต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่ในปัจจุบนั จากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสง่ ผล
ให้ราคาของอุปกรณ์ตลอดจนซอฟแวร์ที่ใช้ ในการอุตสาหกรรม Post Production ปรับตัวลดลง และจ�ำนวนผู้ประกอบ
การเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีการแข่งขันสูงขึ้น
	อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนผู้ประกอบการ Post Production House ที่เพิ่มขึ้น มิได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบตามความต้องการ
เนื่องจากบางแห่งให้บริการได้เฉพาะด้านเท่านั้น เช่น ให้บริการเฉพาะการตัดต่อภาพ หรือเฉพาะการแก้สีภาพ เป็นต้น
แต่กลุ่มบริษัทให้บริการในลักษณะครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้า
ตลอดจนลดเวลาในการท�ำงานและลดต้นทุนในการเปลี่ยนสถานที่ที่จะต้องท�ำให้ครบทุกขั้นตอน
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพาทรัพยากรบุคคล
	ธุรกิจ Post Production เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์เป็นพิเศษที่สร้างชื่อ
เสียงและความเชื่อถือกับลูกค้า ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดย
กลุม่ บริษทั เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มสี ว่ นร่วมในการด�ำเนินงานและเติบโตไปพร้อมๆ
กับความส�ำเร็จของบริษัท ตลอดจนบุคลากรหลักของธุรกิจนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในธุรกิจ Post Production ซึ่งพร้อมที่
จะผลักดันและพัฒนาธุรกิจให้สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร
	เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั ให้บริการในการเป็นตัวกลางในการรับงานผลิตภาพยนตร์โฆษณา ซึง่ งานหลักๆ ของกลุม่ บริษทั คือ
ติดต่อประสานงานและจัดหาบุคลากร อุปกรณ์และสถานที่ในการถ่ายท�ำ โดยงานผลิตหลักๆ จะเป็นการจ้างบุคลากร
ภายนอก (Freelance) ในการด�ำเนินงาน กลุม่ บริษทั อาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่สามารถจ้างบุคลากรภายนอกมาร่วมท�ำงาน
ด้วย และอาจส่งผลกระทบถึงรายได้และผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
	อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีสายสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรและทีมงานที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซึ่งโดยส่วนใหญ่เคย
ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทมาก่อน ตลอดจนผู้บริหารของกลุ่มเป็นผู้มีประสบการณ์ มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือจาก
คนในอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทจึงมั่นใจว่าจะสามารถจัดหาบุคลากรมาร่วมงานผลิตภาพยนตร์โฆษณาได้
ความเสี่ยงจากการย้ายฐานการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
	กลุ่มบริษัทให้บริการประสานงานและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถ่ายท�ำจากต่างประเทศที่มาถ่ายท�ำภาพยนตร์โฆษณา
หรือมาผลิตภาพยนตร์ ในประเทศไทย โดยครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเป็นไปได้ การให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับ
สถานที่ถ่ายท�ำในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง การประเมินและควบคุมค่าใช้จ่ายตลอดจนการถ่ายท�ำภาพยนตร์
โฆษณา การจัดหาทีมงานในการถ่ายท�ำภาพยนตร์โฆษณาครบวงจร และการบริการหลังการถ่ายท�ำ ซึ่งกลุ่มบริษัท
มีความเสี่ยงที่ผู้ถ่ายท�ำดังกล่าวจะย้ายฐานการผลิตหรือเลือกที่จะผลิตภาพยนตร์โฆษณาในประเทศอื่นแทน อย่างไร
ก็ตามการผลิตภาพยนตร์โฆษณาในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายที่ต�่ำกว่าในต่างประเทศ และมีโลเกชั่นที่เหมาะสมและ
หลากหลาย อีกทั้งโครงการสตูดิโอในอนาคตของกลุ่มบริษัทเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถให้บริการแบบครบวงจร
ทัง้ สตูดโิ อทีม่ มี าตรฐานระดับสากล โลเกชัน่ ทีส่ ามารถสร้างฉากต่างๆ ได้ตามต้องการ และมี Ware House อุปกรณ์ ให้เช่า
ในการถ่ายท�ำ ให้กองถ่ายท�ำได้เลือกใช้อปุ กรณ์ได้อย่างสะดวก สบายและลดต้นทุนในการขนส่งอุปกรณ์ รวมถึงบุคลากร
และทีมงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนมีบริการหลังการถ่ายท�ำ
ซึ่งเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่ง ท�ำให้กลุ่มบริษัทมั่นใจว่าลูกค้าต่างชาติจะยังคงใช้บริการของผู้ประกอบการไทยต่อไป
ธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ
ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งเงินทุน และสภาพคล่อง
	โครงการสตูดโิ อมีตน้ ทุนค่าก่อสร้างโครงการและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ งู แต่อย่างไรก็ตามทางกลุม่ บริษทั ได้ทำ� การศึกษา
และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันได้ด�ำเนินการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท�ำให้กลุ่มบริษัทมั่นใจในด้านเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัท อีกทั้งการก่อสร้างโครงการสตูดิโอ
หากเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด คาดว่าจะสร้างรายได้ ให้แก่ธุรกิจได้อย่างสม�่ำเสมอและมั่นคง
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ความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาผู้เช่าได้ตามเป้าหมาย
	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอาจส่งผลให้การลงทุนพัฒนาโครงการไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ดีแก่กลุ่มบริษัท
ได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้มีแนวทางการบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และด้วยประสบการณ์
ในอุตสาหกรรมสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ ท�ำให้กลุ่มบริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการใช้งานสตูดิโอที่เพิ่มขึ้น นอกจาก
นี้เมื่อโครงการสตูดิโอแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ประกอบการรายแรกในธุรกิจที่ให้บริการสตูดิโอให้เช่าตามระดับ
มาตรฐาน NC 25 และมีอุปกรณ์ ให้เช่าที่ทันสมัยส�ำหรับการถ่ายท�ำ ซึ่งเป็นจุดแข็งผนวกกับฟังก์ชั่นต่างๆ ที่จะอ�ำนวย
ความสะดวกสบายที่จะตอบโจทย์ ให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบครัน ตลอดจนโยบายของรัฐบาลที่จูงใจให้ผู้ผลิตภาพยนตร์
จากต่างประเทศเข้ามาใช้อุปกรณ์รวมถึงสถานที่ในประเทศเป็นสถานที่ถ่ายท�ำ รวมถึงเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจ
ทีวีดิจิตอลที่เพิ่มขึ้น กลุ่มบริษัทจึงมีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าการพัฒนาโครงการสตูดิโอจะได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บีบีทีวี โปรดัคชันส์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 54.18 ของทุนช�ำระแล้ว
ทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้บีบีทีวี โปรดัคชันส์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและก�ำหนดนโยบาย
การบริหารงานระดับหนึ่ง นอกจากนี้การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัว ยังท�ำให้ โอกาสที่บริษัทจะถูกครอบง�ำกิจการ
(takeover) โดยบุคคลอื่นไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการยินยอมของบีบีทีวี โปรดัคชันส์ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น
จะเห็นโอกาสที่จะท�ำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีบริษัทได้ตระหนักถึงในเรื่องนี้ จึงมีการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการที่บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่านจาก
กรรมการบริษทั ทัง้ หมด 9 ท่าน เป็นการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ มีการถ่วงดุลอ� ำนาจ
ของคณะกรรมการและเป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในการตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะผู้บริหาร นอกจากนี้
หากมีวาระด�ำเนินการเรื่องใดที่นัยส�ำคัญตามกฎหมาย บริษัทจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะ
ด�ำเนินการได้ ปัจจัยต่างๆ ตามทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นเป็นหลักประกันความเสีย่ งในด้านการบริหารและการจัดการได้เป็นอย่างดี
ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีกิจการที่อาจแข่งขันกัน
	บีบีทีวี ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท (เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบีบีทีวี โปรดัคชันส์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท)
เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดของบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด (“มีเดีย สตูดิโอ”) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
เช่นเดียวกับบริษัท โดยมีเดีย สตูดิโอ ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและบันเทิงทั่วไปเพื่อออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เพียงสถานีเดียว จึงอาจพิจารณาได้ว่ามีการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างไรก็ดี แม้ทั้ง
2 บริษัทมีความเกี่ยวข้องโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกัน แต่ในด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหาร บุคลากร
และทีมงานของบริษัทและมีเดีย สตูดิโอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือเป็นบุคคลเดียวกัน นอกจากนี้ แม้ทั้งสองบริษัทจะ
ด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์เช่นเดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างในรูปแบบและประเภทรายการ
รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจอื่นที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์เป็นเพียงหนึ่งในหลายธุรกิจของบริษัท
และจากแผนงานในอนาคตบริษัทให้ความส�ำคัญและมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้น�ำในธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ สถานที่ถ่ายท�ำและ
ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ โดยเน้นรองรับทุกกลุ่มลูกค้า
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ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 781,629,851 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 781,629,851 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 1.00 บาท และมีทนุ เรียกช�ำระแล้ว 644,028,952 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 644,028,952 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2560 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. นายชัชวาล ปิยะประพันธ์พงษ์
6. กลุ่มคาระวะวัฒนา
6.1 นายชญาน์วัต คาระวะวัฒนา
6.2 นางอารีวรรณ คาระวะวัฒนา
6.3 นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา
6.4 นายชัยภัฏ คาระวะวัฒนา
7. กลุ่มตันติเมธ
7.1 นายธวัช ตันติเมธ
7.2 นายธนิตเล็ก ตันติเมธิ

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว

348,956,717
45,033,600
21,689,100
11,357,200
6,874,500
4,010,400
830,000
203,400
69,000
11,750,096
11,683,428
65,468
1,200
10,700,000
10,324,137
7,548,000
3,835,800
1,814,100
1,145,000
753,100
7,197,700
6,847,700
350,000

54.18
6.99
3.37
1.76
1.07
0.62
0.13
0.03
0.01
1.82
1.81
0.01
0.00
1.66
1.60
1.17
0.60
0.28
0.18
0.12
1.12
1.06
0.05
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รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

8. นายพรชัย อริยรัชโตภาส
9. นายวิชิต ลออเสถียรกุล
10. นายแพทย์ประสาน เขมะคงคานนท์
ยอดรวม
หมายเหตุ /1
		
		
		
		

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละของทุนช�ำระแล้ว

5,298,400
5,200,000
5,000,000
457,008,650

0.82
0.81
0.78
70.96

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
- ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทุก ๆ ปี ในอัตราขั้นต�่ำประมาณร้อยละ 40 ของผลก�ำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใดในการใช้
เงินจ�ำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบการด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ในส่วนของบริษัทย่อยบริษัท
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต�่ำ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการและความจ�ำเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ

ตารางการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี
ปี

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%) ***

2554

2555

2556

2557

2558

0.05
0.09
160.22

0.23
0.06
26.61

0.20
0.10
60.06

0.06
0.055
99.58

(0.09)
-

หมายเหตุ *** ก�ำไรในปี 2554 เป็นยอดหลังปรับปรุงในปี 2556
		 อัตราส่วนคิดจากงบการเงินรวม
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

31

สายธุรกิจ
โพสต์ โปรดักส์ชั่น

ด้านธุรกิจ
โพสต์ โปรดักส์ชั่น

บจ. ไทม์แลปส์

สายธุรกิจ
ให้เช่าสตูดิโอ

ด้านธุรกิจ
ให้เช่าสตูดิโอ

The Studio Park
(Thailand)

ฝ่ายผลิต
รายการโทรทัศน์

ด้านธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์

ด้านธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างการจัดการ

ฝ่ายการตลาด

ด้านธุรกิจ
การตลาด

สายธุรกิจ
การตลาด

บจ. เกียร์เฮด

ด้านธุรกิจ
ให้เช่าอุปกรณ์

ฝ่ายผลิต
ภาพยนตร์โฆษณา

ด้านธุรกิจ
ผลิตภาพยนตร์โฆษณา

สายธุรกิจ
ให้เช่าอุปกรณ์และผลิตภาพยนตร์ โฆษณา

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิ ไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบัญชี
และงบประมาณ
ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายบริหาร
ส�ำนักงานกลาง

ด้านบัญชี
และเลขานุการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ด้านบุคคล
และธุรการ

สายจัดการองค์กร และสนับสนุนธุรกิจ

ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายวิเคราะห์และ
บริหารลูกหนี้

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายบริหารเงิน

ด้านสนับสนุนธุรกิจ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการจ�ำนวน 3 ชุดคือ 1) คณะกรรมการ
บริหาร 2) คณะกรรมตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 ท่านประกอบด้วย
			
รายชื่อกรรมการ
ต�ำแหน่ง
			

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

นายสมฤทธิ์ /1
นายภูมิชาย /1
นายสมบุญ
นายพัฒนพงค์ /1
นายสรรสฤษดิ์ /1
นายณัฐวิทย์ /1
นายอัครรัตน์
นายณัฐวุฒิ
นายกมล

ศรีทองดี
วัชรพงศ์
ชีวสุทธานนท์
หนูพันธ์
เย็นบ�ำรุง
บุณยะวัฒน์
ณ ระนอง
เภาโบรมย์
รัตนไชย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการปี 2559
จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม

12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
11
12
12
11
11
11
6
12

หมายเหตุ /1 กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด (ซึ่งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นผู้ถือหุ้นหลัก)

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. 	ต้องจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2.	ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้อง
ได้รบั มติอนุมตั ขิ องทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนการด�ำเนินการได้แก่เรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ขิ องทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญ
ให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
หรือข้อบังคับ เป็นต้น
3.	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4.	พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ�ำนาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และ
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ก็ได้
5.	ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการด� ำเนินธุรกิจของบริษัท
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลต่อ
ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีความโปร่งใส
6.	ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารจัดการด�ำเนินตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ฝา่ ยบริหารน�ำเสนอ
เรื่องที่มีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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7.	จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน เพื่อเป็นผู้ติดตามด�ำเนินการรวมทั้งประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
	ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจ�ำนวน 10 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
10. นายศราวุธ
แก้วประดับ

ต�ำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจบริการและให้เช่าอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์และโฆษณา
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานจัดการองค์กรและสนับสนุนธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจบริการและให้เช่าอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์และโฆษณา
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบริหารส�ำนักงานกลางและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายวิเคราะห์และบริหารลูกหนี้
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ด�ำเนินการและบริหารจัดการการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2.	ด�ำเนินการและบริหารจัดการการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
3.	มอบอ�ำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรท�ำหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่
บริหารในเรื่องที่จ�ำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
ของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราว
5.	ด�ำเนินการและอนุมัติการเข้ารับว่าจ้าง รับท�ำงาน การตกลงผูกพันในการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีวงเงิน
ในแต่ละรายการไม่เกิน 15,000,000 บาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมตั แิ ละ
ด�ำเนินการของบริษทั ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษทั ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั
แล้ว ทัง้ นีว้ งเงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริษทั
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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
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั และในกรณีทกี่ ารด�ำเนินการใดทีม่ หี รืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้สว่ นเสียของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไม่มี
อ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการดังกล่าว โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องน�ำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
	นอกจากนี้ ในกรณีที่การท�ำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย แล้วแต่กรณีตามความหมายทีก่ ำ� หนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การท�ำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามทีป่ ระกาศดังกล่าวก�ำหนดไว้ ในเรือ่ งนัน้ ๆด้วย เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเรื่องดังกล่าว
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. ด�ำเนินการและบริหารจัดการการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2.	ด�ำเนินการและบริหารจัดการการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมติแล้ว
3.	มอบอ�ำนาจหรือมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ใดทีก่ รรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควรท�ำหน้าทีแ่ ทนกรรมการผูจ้ ดั การในเรือ่ งที่
จ�ำเป็นและสมควร โดยให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของกรรมการผูจ้ ดั การซึง่ อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราว
5.	ด�ำเนินการและอนุมัติการเข้ารับว่าจ้าง รับท�ำงาน การตกลงผูกพันในการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีวงเงิน
แต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 บาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติ
และด�ำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
6.	มีอ�ำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค�ำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัท เช่น
การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก�ำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึง
การสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
	ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท และในกรณีการด�ำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) กรรมการผูจ้ ดั การไม่มอี ำ� นาจอนุมตั กิ ารด�ำเนินการ
ดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องน�ำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
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	นอกจากนี้ ในกรณีทกี่ ารท�ำรายการใดเป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการเกีย่ วกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณีตามความหมายที่ก�ำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การท�ำ
รายดังกล่าวต้องได้รบั มติเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/หรือปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามทีป่ ระกาศ
ดังกล่าวก�ำหนดไว้ ในเรือ่ งนัน้ ๆด้วย เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรือ่ งดังกล่าว
เลขานุการบริษัท
	คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นายวิโรจน์ บุญศิรริ งุ่ เรือง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มกราคม
2552
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	ปี 2559 การก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีมติเป็น
เอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนประจ�ำปีแก่กรรมการดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
		 คณะกรรมการ		
		 ประธานกรรมการ
60,000
		 กรรมการ
30,000
		 คณะกรรมการชุดย่อย		
		 ประธานกรรมการ
30,000
		 กรรมการ
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท

	ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ทัง้ นี้ คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั จะได้รบั ค่าตอบแทน
ในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ
		 ในปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมต่อเดือนต่อท่าน ดังนี้				
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รายชื่อกรรมการ
ต�ำแหน่ง
			

นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี
นายภูมิชาย วัชรพงศ์ /1
นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ /1
นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

นายกมล รัตนไชย

นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ /1
นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง /1
นายมนตรี อยู่สมบูรณ์ /1
ยอดรวม

ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
และกรรมการบริหาร
กรรมการ
และกรรมการบริหาร
กรรมการ
และกรรมการบริหาร
กรรมการ
และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

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

720,000

-

-

360,000

1,080,000

360,000

-

-

-

360,000

360,000

-

-

-

360,000

360,000

240,000

-

-

600,000

360,000

240,000

-

-

600,000

360,000

240,000

-

-

600,000

360,000

-

360,000

-

720,000

360,000

-

240,000

240,000

840,000

360,000

-

240,000

240,000

840,000

3,600,000

720,000

840,000

840,000

6,000,000

หมายเหตุ /1 ผูบ้ ริหารทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริหารจ�ำนวน 5 ท่าน ของดรับเบีย้ ประชุมกรรมการบริหารในปี 2559 เพือ่ แสดงความรับผิดชอบ
		 ในการบริหารงาน

2) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
		ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินของผูบ้ ริหารบริษทั (ตามค�ำนิยามของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารสีร่ ายแรกลงมา และผูบ้ ริหารทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผูบ้ ริหาร
ในล�ำดับที่สี่ทุกราย) ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสให้แก่
ผู้บริหารรวม 11 ท่าน เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 41.01 ล้านบาท
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รายงานประจ�ำปี 2559

ค่าตอบแทนอื่น
1)	บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพโดยพนักงานจะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนในช่วง 5 ปีแรก
และบริษทั จ่ายสมทบในอัตราเดียวกัน โดยกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพบริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุนรับอนุญาต และปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร 11 ท่านเป็นจ�ำนวน 1.19 ล้านบาท
2)	สวัสดิการอื่นๆ อาทิ เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันชีวิต เป็นจ�ำนวน 0.52
ล้านบาท
บุคลากร
	บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน 555 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 33.06
ล้านบาท ซึง่ ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เงินประกัน
ชีวติ เป็นต้น นอกจากนีบ้ ริษทั ย่อยได้จา่ ยค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษทั จ�ำนวน 85.45 ล้านบาท
และจ่ายเงินชดเชยพนักงาน 9.78 ล้านบาท
จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม ปี 2559
ธุรกิจผลิต
		
รายการโทรทัศน์
			

พนักงานระดับบริหาร		
พนักงานระดับบังคับบัญชา
พนักงานระดับปฏิบัติการ
รวม

5
15
47
67

ธุรกิจบริการและ
ธุรกิจ
ให้เช่าอุปกรณ์
ให้เช่าสตูดิโอ
ถ่ายท�ำ		

39
435
474

1
3
2
6

ธุรกิจ
POST
PRODUCTION

2
6
8
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รายงานประจ�ำปี 2559

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงาน

2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ /1
58 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics)
-0-ไม่มีม.ค. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการ			 North Texas State University, U.S.A.				
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร				
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร			 Senior Executive Program (SEP) 			
มี.ค. 2558-ปัจจุบัน - กรรมการ
					 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์			
ก.ค. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
					 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
				 • ประกาศนียบัตร Director Certification 			
ก.พ. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
					 Program (2551) : IOD						
				 • ประกาศนียบัตร Roles of the 						
					 Chairman Program (2551) : IOD						
								
ก.พ. 2557- - กรรมการ
								
ธ.ค. 2559			

1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี /1
67 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์
-0- ไม่มี 2553-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ			 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหา
- ประธานกรรมการสรรหา 		 • ประกาศนียบัตร Roles of					 และก�ำหนดค่าตอบแทน
		 และก�ำหนดค่าตอบแทน			 Compensation Committee (2550) : IOD			
2558-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
				 • ประกาศนียบัตร Director Certification				
- กรรมการผู้จัดการ
					 Program (2551) : IOD			
2553-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
				 • ประกาศนียบัตร Financial Statements						
					 for Directors : IOD			
2553-2555 - ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
								
2552-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและ
										 กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร (นิยามตลาด) และผูม้ อี ำ� นาจควบคุมและเลขานุการบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

บจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)
บจ.ไทม์แลปส์
บจ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม
บจ.คนท�ำหนังสือ
บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย)**
บจ.เกียร์เฮด
บจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น

บจ.รักษาความปลอดภัย
เอชอาร์ โปร การ์ด
บจ. รักษาความปลอดภัย 		
เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส
บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
บมจ.อีสเทอร์น สตาร์
เรียลเอสเตท

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น

ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร

2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ /1						
(ต่อ)						
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง

มิ.ย. 2559-ปัจจุบัน ม.ค. 2557- พ.ค. 2559
ส.ค. 2556-2559 ธ.ค. 2555- พ.ค. 2558
ต.ค. 2553-ปัจจุบัน 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		
พ.ค. 2548- ธ.ค. 2556		

ช่วงเวลา

บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
บจ.เอมแพค (ประเทศไทย)
บจ.แกรนด์หลานหลวง
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
Senior Banker

ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านลูกค้าธุรกิจ SME
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการพิจารณาสินเชื่อ

บจ.รักษาความปลอดภัย
เอชอาร์ โปรแอนด์ เซอร์วิส

ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั

ที่ปรึกษา
กรรมการ

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงาน
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงาน

3. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ /1
50 • ปริญญาตรี การเงิน
0.06%
-ไม่มีก.พ. 2555-ปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการ			 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย				
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร		 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation				
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการผู้จัดการ			 Program (2548) : IOD			
ก.พ.-มิ.ย. 2555 - ประธานกรรมการบริหาร
				 • ประกาศนียบัตร Director Certification 			
พ.ย. 2554- - รองกรรมการผู้จัดการ
					 Program (2554) : IOD			
ก.พ. 2555		 สายงานธุรกิจบริษัทในเครือ
								
มิ.ย. 2553- - รองกรรมการผู้จัดการ
								
พ.ย. 2554		 สายสนับสนุนปฏิบัติการ
								
2545-มี.ค. 2553 - กรรมการและ
										 รองกรรมการผู้จัดการ
										 สายสนับสนุนปฏิบัติการ
								
ก.ค. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
								
2546-ปัจจุบัน - กรรมการ
								
2546-ก.ย. 2557 - กรรมการ
								
2546-ม.ค. 2557 - กรรมการ
								
2545-ปัจจุบัน - กรรมการ
											
								
2545-ธ.ค. 2559 - กรรมการ
								
2542-ธ.ค. 2559 - กรรมการ
								
2537-ปัจจุบัน - กรรมการ

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง

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

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น

ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงาน
ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั

5. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
58 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
-0-ไม่มีเม.ย. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการ			 University of Texas at Sul Ross , U.S.A.				
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร						
ก.พ. 2558-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท
									
- กรรมการ
								
เม.ย. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
								
ส.ค. 2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
									
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
								
ธ.ค. 2547-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
								
ก.ย. 2545- - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
								
พ.ย.2547
								
ก.ย. 2545- - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
								
ปัจจุบัน			

บจ.บริหารสินทรัพย์		
กรุงศรีอยุธยา

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บจ.มีเดีย สตูดิโอ
บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น
บจ.โฮมสุขุมวิท

4. นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ /1
51 • ปริญญาโท สังคมวิทยา
-0- ไม่มี 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
- กรรมการ			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์				
- กรรมการบริหาร
โซลูชั่น
- กรรมการบริหาร		 • ประกาศนียบัตร Director Certification 			
มิ.ย. 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
					 Program : IOD					 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
				 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation			
เม.ย. 2559- - กรรมการ
					 Program : IOD			
มิ.ย. 2559
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและ
										 รักษาการผู้จัดการ
										 ส�ำนักกรรมการบริหาร
								
ม.ค. 2559- - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและ					
								
มี.ค. 2559		 รักษาการผู้จัดการ
										 ส�ำนักกรรมการบริหาร
								
มี.ค. 2558- - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
								
ธ.ค. 2558
								
เม.ย. 2555-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.เรเซอร์ฟิซ แอนด์
											
พาร์ทเนอร์
								
2552-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.บีบีทีวี นิว มีเดีย

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ช่วงเวลา

6. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
54 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
-0- ไม่มี - เม.ย. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ			 Abilene Christian UniversityTexas,				
- กรรมการบริหาร 			 USA.			
ก.พ. 2558-ปัจจุบัน 				 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร 			
ม.ค. 2558-ปัจจุบัน 					 Senior Executive Program (SEP) 				
					 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์			
2556-2558 					 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					
				 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation 				
					 Program (2548) : IOD					
									
										
								
2553-2556 										
										
										
									
										
									
										

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั

กรรมการ
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
กรรมการบริหาร
โซลูชั่น
กรรมการ
บจ.โฮมสุขุมวิท
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส
สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่
สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ
ธุรกิจ SME
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส
และรักษาการแทนผู้จัดการ
ฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน
สายงานวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่
สายงานบริหารความเสี่ยง
สินเชื่อธุริจSME

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงาน

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร

7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

62

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Marshall University, USA.
• ประกาศนียบัตร Audit Committee
Program (2547) :IOD
• ประกาศนียบัตร Director Accreditation
Program (2550) : IOD
• ประกาศนียบัตร Role of the
Compensation Committee (2550) : IOD
• ประกาศนียบัตร Director Certification
Program (2556) : IOD
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 6)
(2551)

-0-

- ไม่มี -

								

6. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
(ต่อ)

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั

2544-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

-

บมจ.บัตรกรุงไทย

บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น
กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่
จ�ำกัด
บมจ. ฟู้ด แคปปิตอล
บมจ.ฟินันซ่า

- ผู้ช่วยกรรมการ
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส
- สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่
- สายงานบริหารความเสี่ยง
สินเชี่อธุรกิจSME
เม.ย. 2558-ปัจจุบัน - กรรมการ
บมจ.อีสเทอร์น สตาร์
เรียลเอสเตท
ส.ค. 2556-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ.ทีวีดิจิตอล เอชอาร์
ต.ค. 2553-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ. แกรนด์หลานหลวง
พ.ย. 2540-ปัจจุบัน - กรรมการ
บจ. เค.เอส.ฟอร์จูน

2550-2553

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ท�ำงาน
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ช่วงเวลา

8. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
51 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
-0-ไม่มี2556-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ			 City University, USA.					
- กรรมการตรวจสอบ		 • ประกาศนียัตร Director Accreditation			
2553-ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและ 			 Program (2547) : IOD				
		 ก�ำหนดค่าตอบแทน		 • ประกาศนียบัตร Audit Committee 			
2558-ปัจจุบัน 					 Program (2548) : IOD			
2558-ปัจจุบัน 				 • ประกาศนียบัตร Role of the 			
2557-ปัจจุบัน 					 Compensation Committee 			
เม.ย. 56-ปัจจุบัน 					 (2551) : IOD				
								
2554-ปัจจุบัน 									
								
2554-ปัจจุบัน 									
								
2545-ปัจจุบัน 									
								
2541-ปัจจุบัน 								
2546-2555 								
2546-2555 									
										

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง

กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริการกลุ่ม
ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงาน

บจ.เคพีเอ็น มิวสิค
บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา
โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3

บจ.เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น

บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น

บจ.ไทยแอร์เอเซีย

บจ.วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์
บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี
บมจ.ฟินันซ่า

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น

ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงาน
ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั

9. นายกมล รัตนไชย
50 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
-0- ไม่มี2556-ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและ
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
- กรรมการอิสระ			 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ					 ก�ำหนดค่าตอบแทน
โซลูชั่น
- กรรมการตรวจสอบ		 • ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)			
2553-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ			
- กรรมการสรรหาและ 		 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation				
- กรรมการตรวจสอบ
		 ก�ำหนดค่าตอบแทน			 Program (2551) : IOD			
มิ.ย. 2558-ปัจจุบัน - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี
				 • ประกาศนียบัตร Audit Committee 					 สายงานตรวจสอบภายใน
					 Program (2552) : IOD			
ก.ค. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
บจ.ไทม์แลปส์
				 • ประกาศนีบัตร Successful Formulation & 			
พ.ค. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและ
บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป
					 Execution of Strategy (2555) : IOD					 กรรมการตรวจสอบ
				 • ประกาศนียบัตร How to Measure the 			
ก.ค. 2555-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
บจ.เกียร์เฮด
					 Success of Corporate Strategy 						
บจ.คนท�ำหนังสือ
					 (2556) : IOD 						
บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
				 • หลักสูตร Anti-Corruption : 						
(ประเทศไทย)**
					 The Practical Guide (2558) : IOD			
ก.ค. 2555- - กรรมการอิสระ
บจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
				 • หลักสูตร Director Certification Program			
ธ.ค. 2559			
บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
					 (2559) : IOD			
ก.ค. 2555- - กรรมการอิสระ
บจ.แม็ทชิ่ง มูฟวี่ทาวน์
								
ก.ย. 2557
								
ก.ค. 2555- - กรรมการอิสระ
บจ.กู๊ดดี้ ฟิล์ม บีเคเค
								
ม.ค. 2557
								
2554-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ
บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
								
2554-เม.ย. 2557 - กรรมการตรวจสอบ
บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก
										 และกรรมการอสิระ
								
2556-พ.ค. 2558 - ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
										 ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ที่อยู่อาศัย
								
2553-2556 - ผู้อ�ำนวยการ
										 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงาน

11. นายฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ /2
59 • ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0.50 %
สามี
พ.ย. 2554-ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ
- รองกรรมการผู้จัดการ			 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 		
นางศิริเพ็ญ			 สายงานธุรกิจให้บริการ
					 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ศศินมานพ			 และให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ
								
ก.ค. 2555- - กรรมการและ
								
ธ.ค. 2556		 ประธานกรรมการบริหาร
								
2545-ต.ค. 2554 - รองกรรมการผู้จัดการ
										 สายการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
								
2545-2553 - กรรมการ
								
2546-ก.ย. 2557 - กรรมการ
								
2545-ปัจจุบัน - กรรมการ
											
								
2545-ธ.ค. 2559 - กรรมการ
								
2542-ธ.ค.2559 - กรรมการ
								
2537-ปัจจุบัน - กรรมการ
								
2544-ต.ค. 2555 - กรรมการ

10. นายมนตรี อยู่สมบูรณ์
50 • อบรมระบบไฟ (Lighting System)
0.00%
น้องชาย
ธ.ค. 2558-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร			 Mole Richardson Co., Ltd ประเทศอมริกา		
นางศิริเพ็ญ				
				 • อบรมซ่อมบ�ำรุง		
ศศินมานพ ส.ค. 2540-ปัจจุบัน - กรรมการ
					 (Cinematography Lenses from 			
2539-2540 - ช่างเทคนิคกล้อง
					 Cooke Optics factory England) 						
				 • อบรมด้านซ่อมบ�ำรุง ด้านเลนส์			
2539
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเลนส์
					 Carl Zeiss Factory Co., Ltd. 						
					 ประเทศเยอรมันนี			
2533-2539 - หัวหน้าแผนกกล้องและ
				 • อบรมด้านซ่อมบ�ำรุงฯ กล้องฟิล์ม					 ฝึกอบรมบุคลากรแผนกกล้อง
					 Arri Factory ประเทศเยอรมันนี			
2532-2533 - ช่างเทคนิคกล้อง
				 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายวิชาช่างไฟฟ้า
					 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
				 • ประกาศนียบัตร Director Certification
					 Program (2554) : (IOD)

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง

บจ.แม็ทชิ่ง มูฟวี่ทาวน์
บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค
(ประเทศไทย) **
บจ.แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส
บจ.แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
บจ.เกียร์เฮด
บจ.แฟ็ทแมน แอนด์ ลิตเติล้ บอย

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น			

บจ.สยามสตูดิโอ

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น
บจ.เกียร์เฮด
Birn and Sawyer Company
Hollywood, California USA
Focus Optics,
Burbank California USA
บจ.มุมกล้อง

ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงาน

12. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง
49 • ปริญญาโท บัญชี
0.02%
- ไม่มีเม.ย. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
มี.ค. 2557-ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ
- รองกรรมการผู้จัดการ 		 • ประกาศนียบัตร Director Certification					 สายการจัดการองค์กร
		 สายการจัดการองค์กรและ			 Program (2548) : IOD					 และสนับสนุนธุรกิจ
		 สนับสนุนธุรกิจ		 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation			
2545-ก.พ. 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- เลขานุการบริษัท 			 Program (2548) : IOD					 สายการจัดการองค์กร
				 • ประกาศนียบัตร Company Secretary 					 และสนับสนุนธุรกิจ
					 Program (CSP) (2554) : IOD			
2545-มี.ค. 2553 - กรรมการ
								
ก.ค. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการ
								
2546-ปัจจุบัน - กรรมการ
											
											
											
								
2546-ธ.ค. 2559 - กรรมการ
											
								
2546-ก.ย. 2557 - กรรมการ
								
2546-ม.ค. 2557 - กรรมการ

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง

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

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น

ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงาน

14. นางลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์
49 • ปริญญาโท บัญชี
0.02%
-ไม่มี2556-ปัจจุบัน - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส 			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์				
								
2548-2555 										
										
										
										
										
										

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รักษาการผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ
สายบริหารการเงิน
และส�ำนักงานกลางและ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
และงบประมาณ
กลุ่มบริษัทในเครือ

13 นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ /2
62 • โครงการพัฒนาผู้บริหาร
0.11%
ภรรยา
เม.ย. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
นายฐนิสสพงศ์ พ.ย. 2554-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 		 • ประกาศนียบัตร Director Certification		
ศศินมานพ			 สายธุรกิจให้บริการและ
		 สายธุรกิจบริการและให้			 Program (2554) : (IOD)		
และพี่สาว			 ให้เช่าอุปกรณ์
		 เช่าอุปกรณ์		 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation 		
นายมนตรี
2545-ก.ค. 2555 - กรรมการและกรรมการบริหาร
					 Program : (IOD)		
อยู่สมบูรณ์
2546-ก.ย. 2557 - กรรมการ
								
2546-ม.ค. 2557 - กรรมการ
								
2545-ปัจจุบัน - กรรมการ
											
								
2545-ธ.ค. 2559 - กรรมการ
								
2542-ธ.ค. 2559 - กรรมการ
								
2537-ปัจจุบัน - กรรมการ
								
2547-พ.ย. 2555 - กรรมการ
								
2544-พ.ย. 2555 - กรรมการ
											

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น

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

บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น

ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
/ผู้บริหาร
ช่วงเวลา

หมายเหตุ /1 กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
/2
นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูลณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)
** ปัจจุบัน บริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์ จ�ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด”

15. นายณัฐพัสกร จั่นคต
45 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
0.01%
-ไม่มี2556-ปัจจุบัน - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส 			 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง					
										
								
ก.ย. 2550-2555 								
มิ.ย.-ส.ค. 2550 								
เม.ย. 2547- 								
พ.ค. 2550
16. นางสาวอุษา วรรณโมลี
55 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
-0-ไม่มี1 มี.ค. 2557- - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส 			 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง			
ปัจจุบัน		
										
										
										
								
ก.พ. 557
								
ม.ค. 2556- 								
ม.ค. 2557		
								
ก.พ. 2550- 								
ธ.ค. 2555		
17. นายศราวุธ แก่งประดับ
41 • ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน
-0-ไม่มีมิ.ย. 2558-ปัจจุบัน - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส			 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง					
								
ส.ค. 2553- 								
พ.ค. 2558		
								
ม.ค. 2544- 								
ก.ย. 2553		
18. นายฉัตรชัย ท้าววงษา
47 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
-0-ไม่มีมิ.ย. 2558-ปัจจุบัน - ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส			 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง					
								
พ.ย. 2546- 								
พ.ค. 2558

ชื่อ-สกุล / ต�ำแหน่ง

บริษัทแม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น

ชือ่ หน่วยงาน / บริษทั

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์
ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์
Senior Producer
ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่าย
ฝ่ายการตลาด

บริษัทแม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น

บริษัทแม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
โซลูชั่น

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์
ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารลูกหนี้ โซลูชั่น
ฝ่ายบริหารการเงิน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกฎหมาย
ผู้จัดการสาขามาบตาพุด
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้จัดการสาขา
เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช
ผู้จัดการสาขาฉะเชิงเทรา

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายบริหารส�ำนักงานกลาง
และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
เจ้าหน้าที่ทรัพยากร

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงาน

การก�ำกับดูแลกิจการ
•
คณะกรรมการชุดย่อย
	โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
• คณะกรรมการบริหาร
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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
		 •	รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่อขออนุมัติหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนด
2.	ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติแล้ว
3. ก�ำกับดูแลนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และผลการด�ำเนินงานของบริษัทในเครือ
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4.	มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท รวมถึงการเป็นผู้ค�้ำประกัน
หรือการช�ำระเงินเพื่อการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20,000,000 บาท
หรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมตั แิ ละด�ำเนินการของบริษทั ซึง่ ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษทั แล้ว ทัง้ นี้ วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ
ของคณะกรรมการบริษัท
5.	มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่อง ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมด้านเงินฝาก ตั๋วเงินของสถาบันการเงิน
พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมเปิดตราสารหนี้ ในวงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท และพิจารณารายงานการท�ำธุรกรรม
ด้านเงินฝากจากฝ่ายบริหารการเงิน
6.	การก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่า
จ้าง การเลิกจ้างพนักงานบริษัท
7. พิจารณาการลงทุนในโครงการหรือหลักทรัพย์หรือการเข้าร่วมทุน ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว
	ทั้งนี้ ในกรณีที่การด�ำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริหารท่านใดหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ให้คณะกรรมการบริหาร
น�ำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้น
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว
•

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
รายชื่อ

1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
2. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
3. นายกมล
รัตนไชย

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
	คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระและคุณสมบัติ
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการตรวจสอบ
อีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยได้ปฏิบัติตามขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบ
ทานเพื่อทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบมีจำ� นวนครบตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

		 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
		คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง คุณสมบัติ
และขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2551
เป็นต้นไป ดังนี้
		 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
		 2.	สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงาน และงบประมาณ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
		 3.	สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 4.	พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 5.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
		 6.	จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
			 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
			 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
			 (ค)	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
			 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
			 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
			 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
			 (ซ)	รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
		 8. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่มีประสิทธิภาพ
		 9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
		 10.	ให้มีอ�ำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือค�ำปรึกษาในกรณี
จ�ำเป็น
		 11.	ให้มีอ�ำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบค�ำถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
		 12.	พิจารณาทบทวนขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี
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รายงานประจ�ำปี 2559

		

13.	ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
			 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
			 (ค)	การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 14.	ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทได้กระท�ำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบต่อไป
โดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
เกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริง เกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
		 15.	ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำปีละ 1 ครัง้ และน�ำเสนอกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ทบทวนแล้วให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
			ทั้งนี้ อ�ำนาจของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ�ำนาจที่ท�ำให้กรรมการตรวจสอบ หรือ
ผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบ
ท่านนั้นหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องได้
•
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
	โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสรรหา คัดเลือกและเสนอ
รายชื่อตัวบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรวมถึง
กรรมการของบริษัทย่อยในเครือซึ่งบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตลอดจนพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีจ�ำนวน 3 ท่านประกอบด้วย
รายชื่อ

1. นายสมฤทธิ์
2. นายณัฐวุฒิ
3. นายกมล

ศรีทองดี
เภาโบรมย์
รัตนไชย

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

		 อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
		 1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
			 1.1.	ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ
และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและหรือกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการ
ผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัท
			 1.2.	ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสรรหา คัดเลือก กลั่นกรอง ผู้ที่เหมาะสมเพื่อ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีต�ำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของ
กิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และหรือกลั่นกรองหาผู้เหมาะสมจากภายในองค์กรนั้น
เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
			 1.3.	ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
ให้แก่กรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั รวมถึงกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีต�ำแหน่งเทียบเท่าในองค์กรหรือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
		 2. การสรรหาคัดเลือกหรือพิจารณากลั่นกรองตัวบุคคล
			สรรหาคัดเลือกหรือกลั่นกรองตัวบุคคลแล้วแต่กรณีเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ด้งต่อไปนี้ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
			 2.1. กรรมการบริษัท
			 2.2. กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
			 2.3.	ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวมถึงกรรมการและกรรมการผู้จัดการหรือต�ำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
ขององค์กรหรือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
		 3. การพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
			ดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท
โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายเพิ่มขึ้นนั้นด้วย
		 4. หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
			 4.1 	พจิ ารณาและดูแลให้ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั มีความเหมาะสมกับองค์กรรวมถึงมี
การปรับเปลีย่ นให้สองคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยคณะกรรมการบริษทั จะต้องประกอบ
ด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการก�ำกับดูแล
และด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
			 4.2	ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณา
ผลตอบแทนประจ�ำปี โดยจะต้องค�ำนึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการให้
ความส�ำคัญกับการเพิม่ มูลค่าของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาการประเมินผลด้วย
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รายงานประจ�ำปี 2559

			 4.3	ดำ� เนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ/หรือกรรมการ
ผู้จัดการ
			 4.4	จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาอนุมัติ
แผนสืบทอดต�ำแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูงอืน่ ได้แก่ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
			 4.5	เปิดเผยนโยบายและรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
ไว้ ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
			 4.6	แสวงหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ ในกรณีที่จ�ำเป็นโดยบริษัท
เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย เช่น การส�ำรวจเงินเดือนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
เป็นต้น
•

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
• กรรมการอิสระ
		คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะร่วมพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหา
บุคคลที่จะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับและ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบกับ
การพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่นประสบการณ์ท�ำงาน ความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้ง
คณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน
		 คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย
		 1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
		 2. มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
			 1)	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ได้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
			 2)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ� ำ
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของผู้อนุญาต
			 3)	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
			 4)	ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
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			 5)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
			 6)	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
			 7)	ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			 8)	ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของผูข้ ออนุญาตหรือบริษทั
ย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
			 9)	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
			 10) เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
			 11) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�ำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
			
			กรรมการอิสระอาจได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
			ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�ำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้
ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
อิสระด้วย
			 1)	ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ ำ� ให้บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
			 2) เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
			 3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
• การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
		คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนร่วมกันก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายพิจารณาสรรหากรรมการบริษทั
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการจะ
ต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศ
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ข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัตอิ นื่ ๆ เช่น ประสบการณ์ทำ� งาน
ความรู้ความสามารถ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท ก�ำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องมีจ�ำนวนอย่างน้อย
5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2.	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3.	บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการที่พึง
จะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�ำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

		ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจะต้องพ้นจากต�ำแหน่ง
ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะพ้นจากต�ำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับจ�ำนวน
1 ใน 3 ออกจากต�ำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต�ำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ�ำนวนมากกว่า
จ�ำนวนที่ต้องพ้นจากต�ำแหน่งในคราวนั้นๆ ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต�ำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก ทั้งนี้กรรมการ
ที่จะต้องออกในวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ
จะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
ให้ออก หรือศาลมีค�ำสั่งให้ออก
		นอกจากนีข้ อ้ บังคับ ยังมีขอ้ ก�ำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษทั หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จำ� กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วน
จ�ำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท ไม่ว่าจะท�ำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะแจ้งให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ
•
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด มหาชน ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจของบริษัท
ด้วยการเสนอแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทด� ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท เพื่อก�ำกับดูแล
ให้บริษัทในกลุ่มมีนโยบายและแนวทางด�ำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทอันส่งผลให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กรรมการผู้แทนในกลุ่มบริษัท
มีการรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ มีการก�ำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามที่
บริษัทก�ำหนด นอกจากนี้บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบท�ำหน้าที่ในการสอบทานการควบคุมภายในและ
รายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทรับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากลไกการก�ำกับดูแลเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
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•
การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
	บริษทั มีนโยบายในการควบคุมมิให้บคุ ลากรน�ำข้อมูลภายในในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผอู้ นื่ รวมถึงผลประโยชน์สว่ นตน
โดยบริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ดังนี้
1.	ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.	ก�ำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
3.	ด�ำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ ที่มีผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินหรือ
ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
•

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
		บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี
ปี 2559 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,200,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
		บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนค่าบริการอื่นให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีปี 2559
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 10,000 บาท
•
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
	คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและเชื่อมั่นว่าหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่ม
มูลค่าและส่งเสริมให้บริษทั มีความสามารถในการแข่งขัน และน�ำไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาวให้แก่ผถู้ อื หุน้ และ
ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารจัดท�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ใช้ ในกิจการของบริษทั
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักการและแนวทางปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีภายใต้แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติ
และก�ำหนดดังนี้
1.	คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะใช้แนวทางปฏิบัติตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วย
ความเข้าใจ
2.	คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานจะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
	ส�ำหรับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทก�ำหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในกิจการของ
บริษัทใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติประกอบด้วย
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
	ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัทมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่จะก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินการของบริษัท
ผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาท�ำหน้าที่หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อบริษัท
การประชุมผูถ้ อื หุน้ จึงเป็นเวทีสำ� คัญส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ในการแสดงความคิดเห็นติดต่อซักถามและลงมติตดั สินใจด�ำเนินการ
ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมมีเวลาเพียงพอส�ำหรับการพิจารณาและรับทราบ
	ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม แสดงความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้กรรมการได้รับทราบและน�ำมาปรับปรุงใช้ ในการปฏิบัติ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากประธานทีป่ ระชุมมีหน้าทีจ่ ดั สรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มกี ารแสดงความคิดเห็นและซักถามในทีป่ ระชุม
อีกทั้งการประชุมจะมีการบันทึกรายงานการประชุม เพื่อให้กรรมการลงนามรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวและ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งต่อไปทุกครั้ง
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	แม้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจ�ำนวนที่ไม่เท่ากันมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันแต่มิได้หมายความว่าจะมีสิทธิพื้นฐาน
ในฐานะผู้ถือหุ้นจะแตกต่างกัน บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการและแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุ
ไม่สะดวกประการใดผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็นและ
การตั้งค�ำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรร
เวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับวาระการประชุมและ
ข้อมูลประกอบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดท�ำประกาศ
ที่ Website ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท และเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าที่สมควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปี
รวมถึงการก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
	บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นปีละครั้งภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ในปี 2559
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยการประชุมได้จัดขึ้น
ณ ห้องราชด�ำเนินฮอลล์ โรงแรมรอยัลปริน๊ เซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร
และมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องราชด�ำเนินฮอลล์ โรงแรมรอยัล
ปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร บริษัทได้เปิดเผยวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นใน Website ของบริษัทภายในวันที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุม และบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบ
วาระการประชุมตามวาระต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมโดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ซึ่งคณะกรรมการจะอ�ำนวย
ความสะดวกในการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันทุกรายทัง้ ในด้านเอกสารสิทธิตา่ งๆ ของผูถ้ อื หุน้
บริษัทได้มีการมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นนายทะเบียนของบริษัท
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

	ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่จะเสนอต่อที่
ประชุมเป็นวาระ โดยระบุเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และท�ำการศึกษาก่อนล่วงหน้าและ
ใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องก�ำหนดและโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าประชุม บริษัทได้แนบ
หนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออก
เสียงแทน โดยสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง เข้าประชุมและออกเสียงแทน ซึ่งสามารถเลือกที่จะออกเสียงทั้งหมดแทนเสมือนว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือออกเสียงลง
คะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือออกเสียงทั้งหมดหรือบางส่วนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
การด�ำเนินการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีก�ำหนด มีดังนี้
1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุม แสดงถึงผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในรอบปีทผี่ า่ นมา
2) การพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3) การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไร และการจ่ายเงินปันผล
4) การพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ และการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
5) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และก�ำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
6) การปรึกษาหารือกิจการอื่นๆ ตามที่ประธานที่ประชุมเห็นสมควร
ในส่วนของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1)	ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2)	ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
		 • การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
		 • การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
		 •	การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญ การมอบหมาย
ให้บคุ คลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุน
กัน
		 • การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
		 • การลดทุนหรือเพิ่มทุนของบริษัท
		 • การออกหุ้นกู้
		 • การควบบริษัท
		 • การเลิกบริษัท
	ทั้งนี้ หากบริษัทมีความจ�ำเป็นต้องเสนอวาระพิเศษนอกเหนือจากเรื่องตามวาระการประชุมข้างต้น เป็นกรณีเร่งด่วนซึ่ง
กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎระเบียบของทางการที่ต้องเสนอขอ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
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หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น และมีนโยบายที่จะดูแลให้ความมั่นใจโดยจัดให้ล� ำดับความส�ำคัญ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวม
อย่างเหมาะสม และให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการ
ของบริษัทด�ำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยคณะกรรมการจะ
รายงานข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและค�ำนึงถึงเป็นอย่างดีในการตัดสินใจ
ด�ำเนินงานของบริษัทพร้อมทั้งจะระบุว่าผู้ ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้ครบถ้วน และก�ำหนดล�ำดับความส�ำคัญ
ให้เป็นข้อพิจารณา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
	บริษัทมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงความเจริญเติบโตในมูลค่าของ
บริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการด�ำเนินการรายงานสถานะและ
ผลการด�ำเนินงาน หรือข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเท่าเทียมกัน
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวบริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
• คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
•	บริหารธุรกิจของบริษัทโดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มก�ำลังความสามารถตัดสินใจ
ด�ำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
•	บริษทั ได้เปิดเผยผลประกอบการพร้อมข้อมูลทีถ่ กู ต้องตามจริง และรายงานฐานะทางการเงินของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้
อย่างสม�่ำเสมอตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
• ไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
• ไม่แสวงหาประโยชน์ ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
• ไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่การปฏิบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด
การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
	บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องใน
การด�ำเนินธุรกิจ อันได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า หน่วยงานราชการ องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณญานหรือความสัมพันธ์
ส่วนตนตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ เฉพาะอย่างยิง่ บริษทั ตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีตอ่ สังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลักทีจ่ ะสร้างสรรค์และให้การสนับสนุนกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และไม่กระท�ำการใด หรือให้การสนับสนุนการกระท�ำใดที่ผิดกฎหมาย
หรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อชื่อเสียงประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง
ของประเทศ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทางจดหมาย ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 669 4200-9
หรือ ผ่านทาง email : info@matchingstudio.com ทั้งนี้ขอร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และค�ำถามต่างๆ จะถูกรวบรวมและ
ส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวของด�ำเนินการ แก้ไขปรับปรุงต่อไป
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
	คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 ท่าน มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร
2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน กลต.
ก�ำหนด จ�ำนวน 3 ท่าน สอดคล้องกับเกณฑ์ของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้ก�ำหนดให้บริษัท
จดทะเบียนต้องมีจ�ำนวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
	คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัท มีภาวะผู้น�ำ
และมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริตและระมัดระวัง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วย อีกทั้งยังรวมถึงการก�ำกับดูแลควบคุมฝ่ายบริหาร
ให้ด�ำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงการติดตามการด�ำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มี
การแต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหารท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
โดยคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการก�ำหนดและมีอ�ำนาจอนุมัติการลงทุนไม่เกิน
20 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ�ำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 15 ล้านบาท และกรรมการผู้จัดการมีขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการก�ำหนดและมีอ�ำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนให้บริษัทมีการควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่เพียงพอและเหมาะสม
	ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ ท� ำให้เกิดการแบ่งแยก
หน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทสามารถบริหารงานได้
อย่างโปร่งใส โอกาสที่จะเกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ
จะมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย เนื่องจากมีการคานอ�ำนาจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้น

ปรัชญาในการประกอบธุรกิจ
	เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและค�ำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อม
และเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ก�ำหนดปรัชญาในการประกอบธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังนี้
• เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในฐานะผู้น�ำในตลาดผลิตและบริการการผลิตภาพยนตร์โฆษณา
•	ก้าวสูอ่ งค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วยทีมงานทีม่ งุ่ สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่บนพืน้ ฐานแห่งความเชือ่ มัน่ ระหว่างกันเพือ่ ให้เป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 - มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่กิจการในระยะยาว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
		 - ยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค ทั้งต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
		 - ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 - บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และรับผิดชอบ
		 - ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
		 - มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ
		 - การก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ
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รายงานประจ�ำปี 2559

คณะอนุกรรมการ
	เพื่อให้การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและก�ำกับดูแลบริษัท ดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร
		คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม จ�ำนวน 8 ท่าน เพื่อเข้ามาบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
• คณะกรรมการตรวจสอบ
		คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย
1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติ
ตามขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบทานเพื่อทบทวนและปรับปรุง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		ในปี 2559 ได้มีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP (Director Certification Program
215/2559) ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (Thai Instiute of Director) (IOD)
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (Nomination and
Remuneration Committee) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน
3 คน มีหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยต่างๆ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ�ำนวน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
ของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนรายงานการด�ำเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท
• คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
		บริษัทมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ในปัจจุบันการพิจารณา
และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเมื่อบริษัทมีขนาดธุรกิจและโครงสร้างองค์กรที่ใหญ่ขึ้นซึ่งอาจมีขั้นตอนในการบริหารงาน
ที่ซับซ้อนขึ้น บริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสมต่อไป
การประชุมคณะกรรมการ
	คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุกเดือน และมีการประชุมพิเศษตามความจ�ำเป็น
โดยมีการก�ำหนดวันที่และวาระการประชุมที่ชัดเจน และน�ำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า
2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ ในปี 2558 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 13 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการบริหาร
จ�ำนวน 11 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 6 ครัง้ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จ�ำนวน 1 ครัง้
และในปี 2559 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้นจ�ำนวน 12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารจ�ำนวน
11 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 6 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จ�ำนวน 2 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรุปได้ ดังนี้
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รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
			

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

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ
ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์
และโฆษณา
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและ
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี
การเงินฯ และเลขานุการบริษัท

จ�ำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559

13/13 12/12

-

-

-

-

1/1

2/2

-

-

-

-

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

6/6

-

-

7/13 6/12

-

-

4/6

4/6

0/1

1/2

13/13 12/12

-

-

6/6

6/6

1/1

2/2

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

-

-

- 10/11
10/11 11/11

หมายเหตุ : /1 คุณมนตรี อยู่สมบูรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

	ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัทพร้อมให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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รายงานประจ�ำปี 2559

รายงานของคณะกรรมการบริษัท
	คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย (ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท) และสารสนเทศทางการเงินต่างๆ ที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การจัดท�ำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ จึงมีนโยบายให้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัทต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี
ให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงินดังกล่าวขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งครอบคลุมในเรื่องส�ำคัญตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
	นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ ในแบบ
แสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี ซึง่ มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั ก�ำหนดขึน้ ในด้านต่างๆ และในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้
จะมีการบันทึกรายงานการประชุมกรรมการซึง่ มีรายละเอียดตามควรทีท่ ำ� ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการได้ เช่น ได้มกี ารบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการใน
เรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท
ยังยึดมัน่ ในการน�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) มาใช้ ในการบริหารงานและด�ำเนิน
งานของบริษทั อย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง เพือ่ ช่วยเสริมสร้างความเชือ่ ถือและภาพลักษณ์ทดี่ ขี องบริษทั ทีม่ ตี อ่ นักลงทุนและ
สาธารณชนทั่วไป

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ก�ำหนดหลักปฏิบัติขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือ่ ต้องการให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนหลีกเลีย่ งการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนของ
ตัวพนักงานและผู้บริหารกับผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่น
	นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ก�ำหนดให้น�ำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการระหว่างกันให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดนโยบายระเบียบปฏิบตั แิ ละกระบวนการพิจารณา
อนุมัติไว้อย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยก�ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่
พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงกันของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มอี �ำนาจในการอนุมตั ิธรุ กรรมนัน้ ๆ และในการอนุมตั ใิ ดส�ำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดหลักราคา
และเงื่อนไขเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้
ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่
กรณี และเปิดเผยรายการดังกล่าวในรายงานประจ�ำปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 56-1 และงบการเงินของบริษัท

65

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	ในปี 2556 บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาฯได้ก�ำหนดค่า
ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารประจ�ำปี 2559 จากขนาดธุรกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร โดยได้เปรียบเทียบจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท โดยจะเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นีใ้ นส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต้องได้
รับอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้มกี ารเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร อยูใ่ นหมวดการจัดการ)
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
	คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จึงมุ่งเน้นการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การด�ำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อ
บังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้มีการจัดระบบการควบคุมภายในตามแบบ
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO ที่ก�ำหนดไว้เป็น Internal Control Framework โดยบริษัท
ก�ำหนดให้ภาระหน้าที่ อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มี
ระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงานที่รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นต่อความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”
	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การจัดท�ำเอกสารส�ำคัญและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและมีการปรับปรุงอย่างต่อ
เนือ่ ง ในปี 2551 บริษทั ได้จดั ตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบตั งิ าน
ต่าง ๆ รวมทัง้ การประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่อยเพือ่ ให้
มัน่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั และบริษทั ย่อยได้ดำ� เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแนวทางที่ก�ำหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดไว้ รวมถึงท�ำการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมี
สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนงานประจ�ำปีที่ได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการอย่างทันเวลาและสม�่ำเสมอ

การบริหารความเสี่ยง
	คณะกรรมการตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ถือเป็นกลไกส�ำคัญและเป็นเครือ่ งมือในการบริหารงาน
ทีจ่ ะท�ำให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ ช่วยลดความสูญเสียและเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน อีก
ทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการบริหารความ
เสีย่ งอย่างเป็นระบบขึน้ และพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารเพือ่ พิจารณาใน
ระดับนโยบาย ขณะเดียวกัน ยังได้มีการก�ำหนดประเด็นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไว้ ใน Job Description ของ
ทุกหน่วยงาน เพือ่ ให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักและให้ความส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าว โดยถือเป็นหน้าทีแ่ ละความรับ
ผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ มีการติดตามประเมินผล
ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม�่ำเสมอ
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จริยธรรมทางธุรกิจ
	คณะกรรมการได้ประกาศบังคับใช้ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical
Business) เพื่อให้เป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ก�ำหนดขึ้นให้กรรมการและพนักงานทุกคนท�ำความเข้าใจและ
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคน
ปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ
รับผิดชอบในหน้าที่การงานและต่อสังคม อีกทั้ง ยังได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบท�ำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและปรับปรุงจรรยาบรรณดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจให้แก่พนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดท�ำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
การต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น
	เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการกระท�ำทุจริตและคอรัปชั่น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 บริษัท แม็ทชิ่ง
แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย
(PACT Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรจากหลากหลายสาขาที่มีเป้าประสงค์ ในการต่อต้านการทุจริต ที่ริเริ่มขึ้น
โดยสถาบันไทยพัฒน์และหุ้นส่วนความร่วมมือซึ่งเห็นความส�ำคัญต่อการสร้างพื้นที่การด�ำเนินงานในระดับสาขา
อุตสาหกรรม และการพัฒนารูปธรรมการต่อต้านการทุจริตในภาคปฏิบัติ ที่มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรธุรกิจ
	และเพือ่ เป็นการสร้างมาตรฐานธุรกิจทีม่ คี วามโปร่งใสและสะอาด รวมทัง้ เป็นการส่งเสริมมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจที่
สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทฯจึงออกนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยให้กระบวนการ
ควบคุมภายในมีความรัดกุมมากขึ้น ป้องกันการทุจริต ยกตัวอย่างเช่น การสั่งจ่ายค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องอยู่ภายใต้หลักการของการขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) การรับของขวัญ หรือทรัพย์สินจากบุคคลอื่น หากของขวัญมีมูลค่าสูง และมีข้อสงสัยว่าการรับ
นั้นไม่เหมาะสม จะต้องส่งคืนกลับไปยังผู้ ให้
	เรือ่ งของความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน ในการเบิกจ่ายงบประมาณ และ ค่าใช้จา่ ย จะต้องเป็นไปตามระเบียบและอ�ำนาจ
ที่บริษัทก�ำหนดตามล�ำดับขั้นตอน การเลือก supplier จะต้องมีการประกวดราคาโดยฝ่ายจัดซื้อ
	ในปี 2559 บริษัทได้มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่น ซึ่งแบบประเมินนี้จัดท�ำขึ้นโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) โดยอ้างอิงจากแบบประเมินตนเองต้นฉบับ
ของ Transparency International และน�ำมาประยุกต์ ให้บริษัทไทยใช้ ในการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
การคอรัปชั่น โดยแบบประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทสามารถประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และประสิทธิผล
ของนโยบายและกระบวนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านภายในให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้จดั ให้มกี ารแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistle Blowing)
รวมถึงการก�ำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันพนักงานผู้แจ้งเบาะแสภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
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หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ ทั่วถึงและทันต่อ
เวลา ทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปทีอ่ าจมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุน และผูม้ สี ว่ นได้
เสียของบริษัท และเป็นไปตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ทสี่ �ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนด โดยบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (http://www.set.or.th)
		 • ข่าวบริษัท
		 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
		 • งบการเงินของบริษัท (รายไตรมาสและรายงานประจ�ำปี)
		 • เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่นๆ
2) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (http://www.sec.or.th)
3) กระทรวงพาณิชย์ (http://www.dbd.go.th)
4) หนังสือพิมพ์
5)	เว็บไซต์ของบริษัท http://www.matchinggroup.com การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit/ Oneon-One Meeting)
6) การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
7) การจัดประชุมให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน (Press Meeting)
8) การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
	นอกจากนี้ เพือ่ ให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนทัว่ ถึงและโปร่งใส บริษทั จึงมีนโยบายเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร
และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอก รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ เป็นการเสริมสร้างความน่าเชือ่ ถือและภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้แก่บริษทั ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อ
หน่วยงานดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-669-4200-9 หรือ Email Address ที่ investor@mmsbangkok.com
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินงานตามหลักกฎหมายที่ก�ำหนดและตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical
Business) โดยให้ความส�ำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติมีความเกี่ยวโยงกับความรับ
ผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR - in - Process) ดังนี้
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
	บริษทั ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและ
กฎระเบียบของบริษัท หลีกเลี่ยงการด�ำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ
•	การจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ หรือผู้รับเหมา โดยค�ำนึงถึงความเท่าเทียมกันและ
ความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
• มีนโยบายไม่สนับสนุนการด�ำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
การเคารพสิทธิมนุษยชน
	บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความเสมอภาค เสรี ภ าพของบุ ค คล
ความเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ไม่สนับสนุนการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ในการเพิ่มศักยภาพการ
ด�ำเนินงานของบริษัทให้เติบโตบรรลุเป้าหมาย จึงให้ความส�ำคัญต่อการดูแลพนักงานและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ดังเช่น การก�ำหนดนโยบายต่างๆ อาทิ
• นโยบายการจ้างแรงงาน
		 •	บริษทั ไม่กระท�ำหรือสนับสนุนให้มกี ารใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกเก็บเงิน หรือเอกสารประจ�ำ
ตัวใดๆ ของพนักงาน เว้นแต่ที่กฎหมายก�ำหนดยกเว้นไว้
		 •	สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงาน
เด็ก เป็นต้น
		 •	บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนเป็นเงินตราไทยโดยมีอัตราไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้ และจะไม่หักค่า
จ้างพนักงานไม่ว่ากรณีใดๆ 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)
		 •	การดูแลสวัสดิการความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ ำ� งาน ตลอดจนการรักษาพยาบาลตามความจ�ำเป็น
และสมควร
• นโยบายการดูแลบุคลากร
		 •	พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีคา่ สูงสุดและเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญสูค่ วามส�ำเร็จของบริษทั บริษทั ได้เสริมสร้างค่านิยม
วัฒนธรรม และบรรยากาศการท�ำงานที่ดี ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพส่วนบุคคล ตลอดจนการสร้างความผูกพันของพนักงานในกลุ่มบริษัท
		 •	การว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย หรือการให้คา่ ตอบแทนและผลประโยชน์ตา่ งๆ ของพนักงานจะพิจารณาบนพืน้ ฐาน
ความเป็นธรรม และข้อเท็จจริง
		 •	ส�ำหรับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องดูแลสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการ
ในด้านต่างๆ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม อาทิ การเข้าร่วมและได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานที่ประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การตรวจสอบระบบ
สัญญาณเตือนภัยประจ�ำปี การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล
ในกรณีผู้ป่วยนอก และสวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	บริษัทมุ่งพัฒนาสินค้า/บริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่กับสังคม และผลิตสินค้า/บริการที่ปลอดภัย
มีคุณภาพไม่เป็นอ้นตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
•	สร้างสรรค์รูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ความบันเทิงและหวังผลก�ำไรเพียงอย่างเดียว แต่สอดแทรก
เนื้อหาสาระ การให้ความช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต
•	การให้บริการอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นธรรม เช่น การผลิตชิ้นงาน หรือ
การให้บริการ ตรงตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขการว่าจ้าง โดยค�ำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
• จัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย ไม่เปิดเผยข้อมูลนอกจากจะได้รับการอนุญาตจากลูกค้า
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
•	ในกระบวนการทางธุรกิจ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีและขั้นตอนในการผลิตหรือให้บริการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
•	บริษัทใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี “โครงการส�ำนักงานสีเขียว” ขึ้นเพื่อประหยัด
พลังงาน
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การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
	บริษทั ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มกี ารสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชน
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
•	ปี 2558 บริษัทได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งถือ
เป็นขั้นเริ่มแรกของการแสดงเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการกระท�ำทุจริตและคอร์รัปชั่น และเพื่อเป็นการสร้าง
มาตรฐานธุรกิจที่มีความโปร่งใสและสะอาด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น บริษัท
จึงออกนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยให้กระบวนการควบคุมภายใน
มีความรัดกุมมากขึ้น ป้องกันการทุจริต
•	ในปี 2559 บริษัทได้ด�ำเนินการต่อ โดยบริษัทได้มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
(รายละเอียดดูได้ที่หัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี)
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
•
ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
	ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัท และการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทที่ได้น� ำ
กรอบแนวทางของการประเมิ น การควบคุ ม ภายในตามแบบประเมิ น ของคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก�ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ�ำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การควบคุม
ภายในองค์กร (Control Environment) 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
(Control Activities) 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ 5) ระบบการ
ติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการด�ำเนิน
ธุรกิจและเพียงพอตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้เกิดความเสียหายหรือน�ำไปหา
ประโยชน์โดยมิชอบ
•
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
	ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ครั้งที่ 5/2555 ได้แต่งตั้ง นายชินวัฒน์ มาศรังสรรค์
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เนื่องจากมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะ 5 ปี
เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านตรวจสอบภายในได้แก่ การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
หลักสูตร 1 รุ่นที่ 43 และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 รุ่นที่ 38 ของสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ
	ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

72

รายงานประจ�ำปี 2559

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

73

จัดแสดงงาน
ME (บริษัทย่อย) ให้บริการจัดแสดงงานแก่
บีบีทีวี เช่น งาน LPGA Charity Night 2015,
Young Model 2015, 7 สีสังสรรค์คนกันเอง
2015, Mega Bangna Absolute Denim
เป็นต้น
- รายได้จากการให้บริการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท
-	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท
	(ผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 ของบีบีทีวี โปรดัคชันส์
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท)
- กรรมการของบริษัท คือ
นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบีบีทีวี
เช่าเวลาออกอากาศ
บริษัทเช่าเวลาออกอากาศจากบีบีทีวีเพื่อ
แพร่ภาพออกอากาศรายการทางช่อง 7 เช่น
รายการ “ปลดหนี”้ รายการ”คบเด็กสร้างบ้าน”
รายการ “อิ่มหมีพีมัน” และรายการ
“ครัวคนสวย”
- ต้นทุนการให้บริการ

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

28.02

6.98

15.42

1.85

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2558
ปี 2559
ลักษณะความสัมพันธ์			

รายละเอียดรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2558 และ ปี 2559

รายการระหว่างกัน

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่บริษัทยอมรับได้
รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

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

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

ME ให้บริการจัดแสดงงานแก่บีบีทีวี ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท
โดยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรเช่น
เดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตรา
ที่เป็นปกติธุรกิจ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จ�ำกัด (“BBTVNM”) รับจ้างผลิตรายการ
ลักษณะธุรกิจ
BM (บริษัทย่อย) รายได้จากการให้บริการ
ประกอบธุรกิจให้บริการส่งข้อมูล
Download นิตยสารผ่าน Application
- รายได้จากการให้บริการ
ความสัมพันธ์กับบริษัท
- กรรมการของบริษัท คือ
นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน BBTVNM
- บีบีทีวี ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท
เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดของ
BBTVNM
ค่าพัฒนาโปรแกรม
BM (บริษัทย่อย) ให้ BBTVNM จัดท�ำพัฒนา
และบ�ำรุงรักษาเวปไซต์ของ BM ซึ่งมี 3 Website ได้แก่ Cheeze Plaza, Cheeze Mag และ
Looker Mag
- ระบบคอมพิวเตอร์ (Website)
- เงินมัดจ�ำ (ค่ามัดจ�ำท�ำ Website เพิ่ม)
- ค่าใช้จ่ายอื่น
-

0.14

0.002

0.01
0.14
-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2558
ปี 2559
ลักษณะความสัมพันธ์			

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การพัฒนาและบ�ำรุงรักษาเว็บไซต์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยอัตราค่าบริการและ
เงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าว
จึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

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

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การให้บริการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมธุรกิจปกติของ BM
โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระร
าคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจรายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

BM (บริษัทย่อย) ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการดาวน์โหลด
นิตยสาร ผ่าน Application จาก BBTVNM ซึ่งเป็นการรับจ้าง
พัฒนา Application ให้ BM โดยคิดอัตราค่าบริการตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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ค่าท�ำ Website และค่าบ�ำรุงรักษา Website
Matching Broadcast (MB) ให้ BBTVNM
ท�ำ website ของ The Studio Park
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หมายเหตุ Matching Broadcast (MB)
ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น
The Studio Park (Thailand) Co.,Ltd.
(TSP)

บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จ�ำกัด (“BBTVNM”) ค่าท�ำ Website
(ต่อ)
MMS ให้ BBTVNM พัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- เจ้าหนี้การค้า

-

0.11
0.01

0.31

0.09
0.09

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2558
ปี 2559
ลักษณะความสัมพันธ์			

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
การพัฒนาและบ�ำรุงรักษาเว็บไซต์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความ
จ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

BBTVNM พัฒนาและบ�ำรุงรักษาเว็บไซต์ โดยอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การพัฒนาและบ�ำรุงรักษาเว็บไซต์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความ
จ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

BBTVNM พัฒนาและบ�ำรุงรักษาเว็บไซต์โดยอัตราค่าบริการและ
เงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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ความสัมพันธ์กับบริษัท
กรรมการของบริษัทคือ
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด

บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จ�ำกัด
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าว
รายการบันเทิง รายการสาระบันเทิงและละคร
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก
ช่อง 7

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

ร่วมผลิตรายการ
MMS ร่วมผลิตรายการ 7 ดาวประจัญบาน
และรายการ The Cover เหมือนขั้นเทพ
- รายได้จากการให้บริการ
- รายได้จากค่าเช่าของประกอบฉาก
- ต้นทุนการให้บริการ

-

8.00
0.17
4.40

0.73

-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2558
ปี 2559
ลักษณะความสัมพันธ์			

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
การร่วมผลิตรายการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัท
โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระ
ราคาเป็นอัตราที่ปกติของธุรกิจ รายการดังกล่าว
จึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท มีดีย สตูดิโอ จ�ำกัด ได้จ้าง BM ให้ท�ำหนังสือบันเทิง
7 สี ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการคิด
จากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตรา
ที่เป็นปกติธุรกิจ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
การร่วมผลิตรายการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัท โดยอัตรา
ค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็น
อัตราที่ปกติของธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและ
สมเหตุสมผล

MMS ร่วมผลิตรายการกับ บริษัท มีเดียสตูดิโอ จ�ำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่งเป็นธุรกิจ
ปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกก�ำไร
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
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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

ค่าบริการรถเช่า
ME (บริษัทย่อย) รับบริการจาก HRP
ในการจัดหารถเช่าให้แก่บริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
MMS รับบริการจาก HRP ในการจัดหา
พนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่บริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(ค่าบริการรักษาความปลอดภัย)

0.02

1.88
0.17

-

1.57
0.01

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2558
ปี 2559
ลักษณะความสัมพันธ์			

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัทใช้บริการรถเช่า โดยการจัดหาจากบริษัทที่มีความช�ำนาญ
แทนการจัดจ้างเองซึ่งง่ายต่อการจัดการภายในของบริษัท
โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราตลาด
ที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

HRP ให้บริการจัดหารถเช่าให้แก่บริษัท โดยอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ
รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัทว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยการจัดหา
จากบริษัทที่มีความช�ำนาญแทนการจัดจ้างเองซึ่งง่าย
ต่อการจัดการภายในของบริษัทโดยอัตราค่าบริการและ
เงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ
รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

HRP ให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่
บริษัท โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็น
อัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

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

ค่าพนักงานรักษาความสะอาด
Time Lapse (TL) (บริษัทย่อย) รับบริการจาก
HRP ในการจัดหาพนักงานรักษาความสะอาด
ให้แก่บริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(ค่าบริการรักษาความสะอาด)

ค่าบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
MB (บริษัทย่อย) รับบริการจาก HRP
ในการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ให้แก่บริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(ค่าบริการรักษาความปลอดภัย)

0.45
0.04

0.65
0.04

0.41
0.02

0.53
0.04

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2558
ปี 2559
ลักษณะความสัมพันธ์			

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัทว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดโดยการจัดหาจากบริษัท
ที่มีความช�ำนาญแทนการจัดจ้างเอง ซึ่งง่ายต่อการจัดการภายใน
ของบริษัท โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็น
อัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

HRP ให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความสะอาดให้แก่
บริษัทย่อย โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็น
อัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัทว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดโดยการจัดหาจากบริษัท
ที่มีความช�ำนาญแทนการจัดจ้างเอง ซึ่งง่ายต่อการจัดการภายใน
ของบริษัทโดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคา
เป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าว
จึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

HRP ให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่
บริษัทย่อย โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคา
เป็นอัตราตลาดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าว
จึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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นายสมชาย ชีวสุทธานนท์
ความสัมพันธ์กับบริษัท
เป็นพี่ชายคุณสมบุญ ชีวสุทธานนท์
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

เช่าที่ดินและอาคาร
บริษัทเช่าที่ดินและอาคารเลขที่ 305/5
ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต
เขตดุสิต เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจของ
บริษัท โดยมีระยะเวลาเช่า 6 เดือน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

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

1.39

-

-

0.08

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2558
ปี 2559
ลักษณะความสัมพันธ์			

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เป็นรายการที่สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัทเช่าอาคารจากนายสมชาย ชีวสุทธานนท์ เพื่อใช้เป็น
สถานที่ประกอบการ โดยอัตราค่าเช่าเป็นราคาที่เหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่ใกล้เคียง เงื่อนไขการช�ำระราคา
เป็นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เป็นรายการที่สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

บริษัท ทรานฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ำกัด ได้จ้าง MSP
ผลิตภาพยนตร์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการ
คิดจากต้นทุนบวกก�ำไรและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตรา
ที่เป็นปกติของธุรกิจ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ
ความสัมพันธ์กับบริษัท
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
0.72

0.40

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

เช่าทีดิน
GH (บริษัทย่อย) เช่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่
39485 และ 39488 เพื่อใช้เป็นที่จอดรถและ
ที่เก็บอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์ ส�ำหรับ
พื้นที่เช่ารวม 405 ตารางวา โดยมีระยะเวลา
เช่า 1 ปี
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าที่ดิน)
0.40

0.72

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/
ลักษณะรายการ
ปี 2558
ปี 2559
ลักษณะความสัมพันธ์			

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

GH เช่าทีดินนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ
และที่เก็บอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์ โดยอัตราค่าเช่า
เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่ใกล้เคียง
เงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เป็นรายการที่สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการช�ำระราคาเป็นอัตราที่บริษัท
ท�ำกับบุคคลภายนอก ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็น
และสมเหตุสมผล

GH เช่าอาคารจากนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ เพื่อใช้เป็นสถานที่
ประกอบการเป็นส�ำนักงาน โดยอัตราค่าเช่าเป็นราคาที่เหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่ใกล้เคียง เงื่อนไขการช�ำระราคา
เป็นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
รายการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผล

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ข้อมูลการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน				 งบตรวจสอบ
		
หน่วย
ปี 2557
ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
6.46
4.63
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
6.26
4.27
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
0.80
0.35
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เท่า
3.63
3.29
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
99.22
109.56
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
เท่า
44.16
38.12
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย
วัน
8.15
9.44
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
เท่า
6.55
7.66
ระยะเวลาการช�ำระหนี้
วัน
54.97
47.02
วงจรเงินสด
วัน
52.40
71.99
				
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร				
อัตราก�ำไรขั้นต้น
ร้อยละ
36.97
30.14
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ร้อยละ
7.15
(7.30)
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร
ร้อยละ
163.34
(85.12)
อัตราก�ำไรสุทธิ
ร้อยละ
4.79
(9.57)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ร้อยละ
2.29
(4.00)
				
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ร้อยละ
2.06
(3.49)
/1
ร้อยละ
12.56
(5.51)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
0.43
0.36
				
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
0.14
0.15
/2
เท่า
29.06
5.12
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
เท่า
0.48
0.16
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ
99.58
N/A
หมายเหตุ

/1
/2

ปี 2559

2.91
2.54
0.47
3.63
99.29
29.18
12.34
4.63
77.81
33.82
27.40
(12.96)
(101.60)
(14.34)
(5.07)
(4.08)
(5.84)
0.28
0.32
9.88
0.13
N/A

อัตราส่วนตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ไม่รวมสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ยค�ำนวณจากกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน/ดอกเบี้ยจ่าย
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2559 เติบโตร้อยละ 3.3 แต่จากฐานที่สูงในช่วงปีก่อนหน้าท�ำให้อัตราการขยายตัวชะลอลงไป โดย
เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิเช่น ปัญหาทางการเมือง ความไม่แน่นอน
จากนโยบายด้านการค้าของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนเศรษฐกิจจีนทีย่ งั ผันผวนอยู่ ส่งผลให้ภาคเอกชนต่างชะลอตัวตัดสินใจในการ
ลงทุนและการใช้จ่ายงบประมาณด้านประชาสัมพันธ์ ดังเห็นได้จากตัวเลขการใช้จ่ายสื่อโฆษณาประจ�ำปี 2559 มีมูลค่า 107,896
ล้านบาทปรับตัวลดลง 14,279 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 11.69 โดยสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ปรับตัวลดลงมากที่สุด เนื่องจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แม้กระทั่งสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดก็ปรับตัวลดลง เนื่องจาก
ภาวะการแข่งขันที่สูง และบรรยากาศไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการโฆษณาหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีการปรับโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจ หยุดการด�ำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจจัดกิจกรรม กลุ่มบริษัท
ยังคงด�ำเนินธุรกิจหลักๆ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจ Post Production และ
ธุรกิจใหม่ที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานก่อสร้าง คือ ธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ ภายใต้ชื่อโครงการ “ The Studio Park (Thailand) ” บน
ที่ดินของบริษัทย่อย 216 ไร่ อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ คาดว่าจะเริ่มเปิดด�ำเนินการได้ ในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ของปี
2560 ภายใต้บริษัทย่อย บริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์ จ�ำกัด ซึ่งเมื่อต้นปี 2560 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท เดอะ สตูดิโอ
พาร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด”
โดยธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ในการถ่ายท�ำที่เช่าพื้นที่จากบุคคลภายนอกจะย้ายไปอยู่ภายในโครงการด้วย ถือเป็น
โครงการสตูดิโอที่สมบูรณ์ เป็นศูนย์กลางการให้บริการพื้นที่ในการถ่ายท�ำ ตลอดจนอ�ำนวยความสะดวกในการให้เช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการถ่ายท�ำแบบครบวงจร เมือ่ โครงการเสร็จสมบูรณ์เปิดด�ำเนินการได้บริษทั เชือ่ ว่าธุรกิจดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้
หลักที่ส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอได้ ในอนาคต
ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร (Results of Operations)
ผลการด�ำเนินงานในปี 2559 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักรวมจ�ำนวน 456.67 ล้านบาท ลดลง 67.65 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 12.90 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีรายได้หลักรวมจ�ำนวน 524.32 ล้านบาท และมีผล
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ในปี 2559 จ�ำนวน 65.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
31.03 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 มีผลขาดทุนจ�ำนวน 50.24 ล้านบาท เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กร
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โครงสร้างรายได้แยกตามการด�ำเนินธุรกิจ
รายการ		 ปี 2557			 ปี 2558			 ปี 2559
		

1. รายได้จากการบริการและให้เช่าอุปกรณ์
2. รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์
3. รายได้จากธุรกิจให้บริการตัดต่อ
4. รายได้จากธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา
5. รายได้จากธุรกิจขายสินค้า
รายได้จากธุรกิจหลัก
รายได้อื่น
รายได้รวม

ล้านบาท		 ร้อยละ

387.99
153.61
44.37
7.45
593.42
18.97
612.39

63.36
25.08
7.24
1.22
96.90
3.10
100.00

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

ล้านบาท		 ร้อยละ

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

ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ เป็นการให้บริการแก่ลูกค้ากองถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่อง ภาพยนตร์โฆษณาทั้งในและ
ต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ “เกียร์เฮด” และให้บริการแก่รายการโทรทัศน์ งานละคร ภายใต้ แบรนด์ “แฮนดี้เกียร์” ประกอบ
ด้วยรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์ รายได้บริการ และรายได้จากการขาย ในปี 2559 มียอดรายได้จ�ำนวน 355.58 ล้านบาท ลดลง 21.93
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีจ�ำนวน 377.51 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.81 ของ
รายได้รวม เนื่องจากกองถ่ายท�ำทั้งในและต่างประเทศชะลอการลงทุน
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์
รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ ในปี 2559 จ�ำนวน 81.69 ล้านบาท ลดลง 43.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.62
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีจ�ำนวน 124.95 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.65 ของรายได้รวม เนื่องจากบรรยากาศ
ไม่เอื้ออ�ำนวยในการโฆษณา และรวมถึงสภาวะของอุตสาหกรรมโฆษณามีการแข่งขันที่สูงมาก โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่มีการ
แข่งขันทั้งในสื่อประเภทเดียวกัน ได้แก่ สื่อทีวีอะนาล็อค สื่อทีวีดิจิตอล เคเบิ้ลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียม และสื่อประเภทอื่นที่
เริ่มเข้ามามีบทบาทในการแข่งขันด้วยเช่น สื่อออนไลน์
ธุรกิจให้บริการตัดต่อ
รายได้จากการให้บริการตัดต่อ (Post Production) ในปี 2559 จ�ำนวน 12.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.84 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 29.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีจ�ำนวน 9.63 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.69 ของรายได้รวม
ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา
รายได้จากการผลิตภาพยนตร์โฆษณาในปี 2559 จ�ำนวน 2.43 ล้านบาท ลดลง 4.11ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.84 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีจ�ำนวน 6.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.53 ของรายได้รวม เนื่องจากการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ ชะลอการด�ำเนินงานในธุรกิจนี้
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รายได้อื่นๆ
ในปี 2559 มียอดรายได้อื่นจ�ำนวน 6.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.35 ของรายได้รวม ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับและ
รายได้อื่นๆ
ต้นทุนขายและบริการ
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการจ�ำนวน 331.52 ล้านบาท ลดลง 34.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.49 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีจ�ำนวน 366.29 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันของยอดขายที่ลดลง มีอัตราก�ำไรขั้นต้นใน
ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 27.40
โดยภาพรวมก�ำไรขั้นต้น
โครงสร้างต้นทุนและก�ำไรขั้นต้น		 ปี 2557			 ปี 2558			 ปี 2559
		

รายได้จากธุรกิจหลัก
ต้นทุนขายและบริการ
ก�ำไรขั้นต้น

ล้านบาท		 ร้อยละ

593.42
374.06
219.36

100.00
63.03
36.97

ล้านบาท		 ร้อยละ

524.32
366.29
158.03

100.00
69.86
30.14

ล้านบาท		 ร้อยละ

456.67
331.52
125.15

100.00
72.60
27.40

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นจ�ำนวน 183.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.73 ของ
รายได้รวม ลดลง 3.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีจ�ำนวน 187.46 ล้านบาท ทั้งนี้
หากพิจารณาจะพบว่าในปี 2559 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจหยุดด�ำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจจัดกิจกรรม
และการเตรียมการย้ายส�ำนักงานของบริษัทในเครือ จึงเกิดค่าใช้จ่ายดังนี้ เงินชดเชยพนักงานจ�ำนวน 7.20 ล้านบาท การตั้ง
ส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญ 4.81 ล้านบาท และขาดทุนจากการขายและตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สินจ�ำนวน 2.44 ล้านบาท ไปปรากฎอยู่
ค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น
และจากการหยุดด�ำเนินธุรกิจตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ท�ำให้รับรู้รับผลขาดทุนจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิกจ�ำนวน 3.44 ล้านบาท
และรับส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าจ�ำนวน 3.22 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินจ�ำนวน 6.09 ล้านบาท
ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของเจ้าของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 65.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.59 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.03 เมื่อเปรียบเทียบกับผลด�ำเนินงานในปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของเจ้าของบริษัทใหญ่
จ�ำนวน 50.24 ล้านบาท
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินส�ำหรับปี 2559 และปี 2558
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 1,836.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 415.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 29.24 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2558 ทีม่ จี ำ� นวน 1,420.66 ล้านบาท เนือ่ งจากในปี 2559 มีการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมและการเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิในส่วนงานระหว่างก่อสร้างโครงการสตูดโิ อ The Studio Park
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สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 466.56 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 1,369.53 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.41และ 74.59 ของสินทรัพย์รวมตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�ำคัญดังนี้
•	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 157.48 ล้านบาท ลดลง 52.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.07 เนื่องจาก
การลงทุนในโครงการ The Studio Park
•	เงินลงทุนระยะสั้นจ�ำนวน 150.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 269.11 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2558 ประกอบด้วยเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
•	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิจ�ำนวน 100.20 ล้านบาท ลดลง 51.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.95 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี 2558 ปรับลดตามยอดขายที่ลดลง
•	ภาษีมูลค่าเพิ่มรอคืนจ�ำนวน 23.71 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 677.38 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2558 เนื่องจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของโครงการ The Studio Park ในส่วนธุรกิจให้บริการ
•	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ จ�ำนวน 1,020.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 390.91 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.13
เนื่องจากงานก่อสร้างโครงการ The Studio Park ได้ด�ำเนินการไปอย่างมากคงเหลืองานตกแต่งภายในบางส่วน และงาน
สาธารณูปโภคภายนอกเช่น งานตกแต่งห้องพักนักแสดง งานภูมิสถาปัตย์โดยรอบโครงการ
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมียอดหนี้สินรวมจ�ำนวน 448.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 258.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 135.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 หนี้สินรวมประกอบหนี้สินหมุนเวียนจ�ำนวน 160.54 ล้านบาท และหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 287.93 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในโครงการ The Studio Park โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.32 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1,387.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157.23 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.78 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2558 เนือ่ งจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อผูถ้ อื หุน้ เดิม และได้รบั ช�ำระค่าหุน้ จ�ำนวน
112.40 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2 บาท โดยภายหลังการจ�ำหน่ายหุน้ บริษทั มีหนุ้ ทีอ่ อกและ
เรียกช�ำระแล้วเต็มมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 531.63 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 644.03 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 658.32
ล้านบาทเป็น 769.56 ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (Book Value Per Share) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2.15 บาท
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
สภาพคล่องของกลุ่มบริษัทส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีเงินสดต้นงวดจ�ำนวน 210.16 ล้านบาท เงินสดสุทธิ
ลดลง 52.68 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดสุทธิปลายงวดเท่ากับ 157.48 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้
รายการ
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

ปี 2557
69.31
28.95
113.16
211.42
105.35
316.77

ปี 2558
32.59
(120.25)
(18.95)
(106.61)
316.77
210.16

ปี 2559
60.12
(532.85)
420.05
(52.68)
210.16
157.48
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โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 60.12 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
ลงทุนจ�ำนวน 532.85 ล้านบาท เป็นการจ่ายลงทุนในโครงการ The Studio Park และอุปกรณ์จ�ำนวน 372.87 ล้านบาท และ
จ่ายซือ้ ทรัพย์สนิ ทีม่ ไี ว้เพือ่ ให้เช่าจ�ำนวน 52.46 ล้านบาท และกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 420.05 ล้านบาท
เนื่องจากรับเงินกู้จ�ำนวน 236.00 ล้านบาท และรับเงินเพิ่มทุน 223.64 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.91 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องเร็ว 2.54 เท่า ซึ่งมีมูลค่าที่ลดลงเนื่องจากการ
จ่ายลงทุนงานก่อสร้างโครงการ The Studio Park แต่อย่างไรก็ตามถือได้ว่าสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
โดยสินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่าหนีส้ นิ หมุนเวียน และเมือ่ โครงการ The Studio Park เสร็จ กลุม่ บริษทั คาดหวังว่าจะสามารถสร้าง
รายได้ได้อย่างสม�่ำเสมอและมั่นคงซึ่งจะท�ำให้สภาพคล่องของกลุ่มบริษัทดียิ่งขึ้น
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
รายการ

หน่วย

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

หนี้สินทั้งหมด

ล้านบาท

181.26

190.27

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

ล้านบาท
ล้านบาท
เท่า
เท่า

86.63
1,315.46
0.07
0.14

102.09
1,230.39
0.08
0.15

448.47
302.42
1,387.62
0.22
0.32

แหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากส่วนของทุนและส่วนหนี้สิน โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีทุนที่ออกและเรียกช�ำระ
แล้วจ�ำนวน 644.03 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�ำนวน 769.56 ล้านบาท และหนี้สินรวมจ�ำนวน 448.47 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้
สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ�ำนวน 302.42 ล้านบาทของบริษัทย่อยที่น�ำไปลงทุนในโครงการ The Studio Park ที่จะก่อให้เกิดรายได้
ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.22 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.32
เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่อยู่ในระดับเกณฑ์ที่รับได้ไม่เกิน 1 เท่า
ภาระผูกพันนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันนอกงบดุล ส่วนใหญ่เป็นภาระผูกพันจากการด�ำเนินธุรกิจหลัก เช่น ภาระ
ผูกพันเกีย่ วกับการท�ำสัญญาเช่าระยะยาวกับบุคคลภายนอกเกีย่ วกับการเช่าทีด่ นิ และทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ภาระผูกพันทีเ่ ป็น
ข้อผูกมัดเพือ่ ใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ภาระผูกพันจากหนังสือค�ำ้ ประกันและภาระผูกพัน ซึง่ ภาระผูกพันทัง้ หมดตามทีไ่ ด้กล่าวแล้ว
ข้างต้นได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 ของงบการเงินประจ�ำปี 2559 แล้ว
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต
ปัจจุบันโครงการ The Studio Park อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์คงเหลืองานตกต่างบางส่วนและงานภูมิสถาปัตย์
รอบโครงการ ซึ่งโครงการ The Studio Park ถือได้ว่าเป็นโครงการสตูดิโอระดับมาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศไทย ส�ำหรับ
รองรับการถ่ายท�ำภาพยนตร์เรือ่ ง ภาพยนตร์โฆษณาทัง้ ในสตูดโิ อและกลางแจ้งของกองถ่ายท�ำภายในและภายนอกประเทศ โดย
โครงการพร้อมทีจ่ ะบริการสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้แก่ลกู ค้า ทัง้ ในด้านบริการสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ ให้เช่าตลอดจนบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทอยู่ในช่วงระหว่างการทดสอบระบบต่างๆ เช่น ระบบป้องกันเสียง (NC25) ซึ่งการทดสอบ
ในเบื้องต้นได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ ที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความสะดวกรวดเร็วต่อกองถ่ายท�ำได้อย่างดี คาดว่าโครงการจะ
สามารถเปิดด�ำเนินการได้ ในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ซึง่ จะเป็นการเพิม่ ศักยภาพในการสร้างรายได้ขององค์กรให้เติบโต
อย่างต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอ ตลอดจนการครองส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจให้เช่าสตูดโิ อ โดยคาดหวังว่าในปี 2560 สภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศจะเติบโตขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิ ไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้อง
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�ำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วยการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน ในจ�ำนวนนี้มีการประชุมหนึ่งครั้งที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมด้วย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆสรุปได้ดังนี้
1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
	คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูต้ รวจสอบ
ภายใน เพื่อรับทราบแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างการรับรู้และเข้าใจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด มีการทบทวนหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้กรอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีความเหมาะสมและ
เพียงพอกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
2. การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและข้อมูลการเงินประจ�ำปี ของบริษทั และบริษทั ย่อย
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินถูกจัดท�ำขึ้นโดยหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเเพื่อรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับผลการสอบทาน/ผลการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการสอบทาน/ตรวจสอบ
แผนงานการตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบรวมถึงความอิสระของผู้สอบบัญชีในการด�ำเนินงาน และภายหลังจาก
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วได้มีการน�ำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ
แล้วแต่กรณี
3. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนงานการตรวจสอบภายใน งบประมาณและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการ
ตรวจสอบ และรายงานการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบ มีการเชิญ
ผูบ้ ริหารเพือ่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความเพียงพอของการควบคุมภายในและการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายใน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับการด�ำเนินงานต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้กลไกการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
มีความเหมาะสมและเพียงพอกับสภาพแวดล้อมและธุรกิจที่เป็นอยู่
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4. การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และกรอบนโยบาย
ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนด ผ่ า นกระบวนการตรวจสอบของผู ้ ต รวจสอบภายในและผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อรับทราบเกี่ยวกับกรอบและแนวทางปฏิบัติตาม
กฏหมายและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แนวทางการปรับปรุงการด�ำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการก�ำกับดูแลและเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์
	คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานการท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ ผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีของบริษัท มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ตามกรอบและแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจจะเกิดขึน้
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
6. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
	คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปีของบริษทั
โดยได้พิจารณาความเป็นอิสระ คุณสมบัติและประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี รวมถึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านและคุณภาพของผูส้ อบบัญชีในรอบปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษทั
เสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้ PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2560
7. การรายงานงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
	คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ รวมถึงการให้ขอ้ สังเกต ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิม่ เติม
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท
	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตทีก่ ำ� หนดไว้และ ให้ความส�ำคัญกับการควบคุม
ภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท และบริษัทย่อยมีการควบคุม
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุม
ภายใน ที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีและ
ผูต้ รวจสอบภายในมีความอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

(นายอัครรัตน์ ณ ระนอง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิด
ชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น
อิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้ระบุเรียงการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นเรื่องสำคัญใน
การตรวจสอบและข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้
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เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
การด้อยค่าของเงินลงทุน
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้อ 13 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ 14 เรื่องเงิน
ลงทุนในการร่วมค้า
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 6 แห่ง ที่มีราคาทุนจำนวนรวม
1,249.20 ล้านบาท (หมายเหตุ 13) และมีเงินลงทุนในการร่วมค้า
1 แห่งซึ่งลงทุนผ่านบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ที่มีราคาทุนจำนวน 25
ล้านบาท (หมายเหตุ 14) ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 45.03
ล้านบาท และรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วม
ค้า จำนวน 3.22 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 266.47 ล้านบาท และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 19.80 ล้านบาท
การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวมีความสำคัญกับการตรวจสอบ
งบการเงินเนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนมีสาระสำคัญต่อ
งบการเงิน และในการประมาณการการด้อยค่าของเงินลงทุนขึ้น
อยู่กับดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหาร

วิธีการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเพื่อประเมิน
ว่าการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และการร่วมค้านั้นเหมาะสม โดยวิธีการดังต่อไปนี้
• ประเมินผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ของบริษัทย่อยและการร่วมค้า
• พิ จ ารณาข้ อ มู ล ผลการดำเนิ น งานในอดี ต ของ
แต่ละบริษัทย่อยและการร่วมค้า
• สอบถามผู้ บ ริ ห ารถึ ง ความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการด้อยค่าของเงินลงทุน
• อ่านรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับมติอนุมัติ
ให้เลิกกิจการของบริษัทย่อย
นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทดสอบหลักฐานประกอบการ
ประมาณการและทดสอบความถูกต้องของการคำนวณ
การด้อยค่า
ข้าพเจ้าพบว่าการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนมี
ความเหมาะสม

ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำ
ปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อ
มั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจ
สอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถ
จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ
และบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน
หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่ม
กิจการและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด
พลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่า
มีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบ
สนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
กิจการและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
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เกิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย สำคั ญ ต่ อ ความสามารถของกลุ่ ม กิ จ การและบริ ษั ท ในการดำเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
ถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการ
และบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิด
เผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควร
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึง
ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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งบการเงิินรวม
					

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
เงินลงทุนระยะสั้น
8
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
- ส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
9
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
10
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
33.4
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
11
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
13
เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ
14
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
- ส่วนที่ถึงกำหนดเกินกว่าหนึ่งปี
9
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
15
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
16
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
17
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
18
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

157,477,908 210,160,262 32,918,391 113,899,935
150,336,056 40,739,853 150,290,104 40,693,920
1,455,200
1,455,200
100,204,116 151,707,798 12,425,016 36,642,423
- 132,000,000 146,950,000
10,873,726 11,847,087
1,797,829
2,115,431
23,705,056
3,047,114
20,811,968 15,310,770
5,622,804
7,688,292
3,147,070
3,462,346
195,491
66,593
466,555,900 437,730,430 335,249,635 349,511,794

5,199,563

- 982,726,736 835,256,037
8,420,396
-

1,729,271
10,249,564
1,020,063,690
321,422,127
4,140,946
4,631,277
2,101,330
1,369,537,768
1,836,093,668

1,870,871
1,729,271
1,774,871
10,249,564
629,149,551 49,203,520 59,473,861
326,932,163
605,657
424,555
419,828
3,163,950
3,128,051
2,555,168
2,538,253
245,420
421,520
982,930,405 1,037,457,553 899,901,285
1,420,660,835 1,372,707,188 1,249,413,079
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิินรวม
					

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
20
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
22 (ก)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
22 (ข)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
21
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
22 (ก)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
22 (ข)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
23
กำไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน			
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

101,740,746

12,775,471
41,562,770

7,117,026

8,935,509

42,278,000

19,128,000

-

-

4,014,832
12,508,065
160,541,643

3,758,056
17,350,634
94,574,931

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

569,404
4,844,362
14,349,275

245,176,000 51,454,000
10,948,198 14,971,957
30,770,938 27,946,905
1,031,588
1,326,698
287,926,724 95,699,560
448,468,367 190,274,491

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

1,252,103
10,366,925
11,619,028
25,968,303

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิินรวม
					
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นสามัญ จำนวน 781.63 ล้านหุ้น
			 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
			 (พ.ศ. 2558 : หุ้นสามัญจำนวน 535 ล้านหุ้น
			 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

หมายเหตุ

24

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
		 หุ้นสามัญ จำนวน 664.03 ล้านหุ้น
			 มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท
			 (พ.ศ. 2558 : หุ้นสามัญจำนวน 531.63 ล้านหุ้น
			 มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท)
24
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
24
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
25
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)		
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		
รวมส่วนของเจ้าของ		
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ		

งบการเงินเฉพาะบริษัท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

781,629,851 535,000,000 781,629,851 535,000,000

644,028,952 531,629,851 644,028,952 531,629,851
769,560,520 658,317,844 769,560,520 658,317,844
10,658,657 10,658,657 10,658,657 10,658,657
(36,596,762) 29,231,739 (74,665,806) 22,838,424
1,387,651,367 1,229,838,091 1,349,582,323 1,223,444,776
(26,066)
548,253
1,387,625,301 1,230,386,344 1,349,582,323 1,223,444,776
1,836,093,668 1,420,660,835 1,372,707,188 1,249,413,079
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิินรวม
					

หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้จากการขายสินค้า		
รวมรายได้		
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ		
ต้นทุนขาย			
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ		
กำไรขั้นต้น		
รายได้อื่น		
26
ค่าใช้จ่ายในการขาย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
ค่าใช้จ่ายอื่น
29
ต้นทุนทางการเงิน
27
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
14
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
30
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก		
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่
เป็นกำไรหรือขาดทุนในภายหลังการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - สุทธิจากภาษี		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
การแบ่งปันขาดทุนสุทธิสำหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		
						
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		
						
ขาดทุนต่อหุ้น
31
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

452,166,756 518,629,921
4,499,189
5,688,824
456,665,945 524,318,745
(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)

(363,025,483)
(3,264,919)
(366,290,402)
158,028,343
7,207,559
(14,704,784)
(167,145,857)
(5,613,230)
(6,361,989)
(9,792,287)
(38,382,245)
(6,236,038)
(44,618,283)
(6,268,356)
(50,886,639)

81,867,240 124,947,766
81,867,240 124,947,766
(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)

(83,562,325)
(83,562,325)
41,385,441
61,850,907
(3,689,407)
(88,543,434)
(19,049,127)
(198,645)
(8,244,265)
140,094
(8,104,171)
(8,104,171)

- (4,950,429)
- (3,216,537)
(66,402,820) (55,837,068) (97,504,230) (11,320,708)
(65,828,501) (50,239,134) (97,504,230)
(574,319)
(647,505)
(66,402,820) (50,886,639) (97,504,230)

(8,104,171)
(8,104,171)

(65,828,501) (55,189,563) (97,504,230) (11,320,708)
(574,319)
(647,505)
(66,402,820) (55,837,068) (97,504,230) (11,320,708)
(0.12)

(0.09)

(0.18)

(0.02)

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558		
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสำหรับปี พ.ศ. 2558
สำรองตามกฎหมาย
25
เงินปันผล		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558		
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสำหรับปี พ.ศ. 2559
การออกหุ้นใหม่
24
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิินรวม

658,317,844
658,317,844
111,242,676
769,560,520

531,629,851
112,399,101
644,028,952

บาท

10,658,657

2,348,876
10,658,657

8,309,781

บาท

บาท

รวมส่วนของ
เจ้าของของ
บริษัทใหญ่

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

(2,348,876)
(29,237,605) (29,237,605)
(55,189,563) (55,189,563)
29,231,739 1,229,838,091

116,007,783 1,314,265,259

บาท

ส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่
กำไรสะสม
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร
มูลค่าหุ้น
สำรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม)

531,629,851

บาท

ทุนที่
ออกจำหน่าย
และชำระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บาท

รวม

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

- (29,237,605)
(647,505) (55,837,068)
548,253 1,230,386,344

1,195,758 1,315,461,017

บาท

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำนาจ
ควบคุม

98

รายงานประจำปี 2559

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558		
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสำหรับปี พ.ศ. 2558
สำรองตามกฎหมาย
25
เงินปันผล		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558		
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสำหรับปี พ.ศ. 2559
การออกหุ้นใหม่
24
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559		

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

658,317,844
658,317,844
111,242,676
769,560,520

531,629,851
112,399,101
644,028,952

บาท

531,629,851

บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

10,658,657

2,348,876
10,658,657

8,309,781

บาท

บาท

รวม

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

(2,348,876)
(29,237,360) (29,237,360)
(11,320,708) (11,320,708)
22,838,424 1,223,444,776

65,745,368 1,264,002,844

บาท

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร
สำรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม)

งบการเงิินเฉพาะกิจการ
ทุนที่
ออกจำหน่าย
และชำระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

งบกระแสเงินสด
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิินรวม
					

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
การดำเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		
รายการปรับปรุง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
28
กลับรายการค่าเผื่อสินค้ารับคืน		
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย		
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย		
ค่าเผื่อภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
		 ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน (กลับรายการ)		
หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
33.4
กลับรายการค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
33.4
		 แก่บริษทั ย่อย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
14
เงินปันผลรับ		
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์		
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
รับรู้กำไรจากการขายและเช่ากลับคืน		
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์		
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
กำไรจากค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน		
ดอกเบี้ยรับ		
ต้นทุนทางการเงิน
27
						

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

(61,815,311) (38,382,245) (98,077,113)

(8,244,265)

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

6,345,526
70,813,097
307,752

852,522
9,365,430
45,029,301
27,885

(9,434)
10,646,205
27,803,026
67,200

1,526,539
-

(197,541)
-

727,777
6,250,000

(124,701)
-

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
29,761,089

- (14,367,127)
9,792,287
- (45,499,755)
(16,637)
51,211
(16,637)
(290,510)
(144,827)
5,644,640
1,743,489
5,629,866
215,576
2
(4,927,487) (10,077,663) (13,786,350)
6,361,989
146,972
198,645
55,521,620 (43,960,187) (37,703,327)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิินรวม
					

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
- สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต		
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน		
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
- เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน		
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน		
ดอกเบี้ยรับ		
ดอกเบี้ยจ่าย		
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย		
การดำเนินงานที่ยกเลิก		
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

41,628,707 (5,675,717) 23,558,225
6,801,771
585,047 (5,167,464)
317,602
943,330
(20,657,942) (1,613,682)
255,815
(210,203)
(128,898)
63,958
1,596,800
407,200
1,500,800
407,200
108,923
784,316
176,100
110,000
20,158,634 (4,352,240) (1,098,017) (4,912,647)
(3,976,687)
(63,380) (2,484,667)
983
2,889,385
2,816,616
2,029,116
709,904
72,349,771 42,447,066 (20,089,926) (33,578,828)
2,229,874
3,373,847
1,287,202
1,899,030
(2,179,943) (1,204,359)
(146,972)
(198,645)
4,021,521
680,153
4,021,521
556,304
(13,035,668) (18,375,355) (2,711,695) (3,638,887)
(3,265,625)
5,669,199
60,119,930 32,590,551 (17,639,870) (34,961,026)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิินรวม
					

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
การดำเนินงานต่อเนื่อง
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว		
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว		
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
33.4
เงินสดรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
33.4
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
13
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
13
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
14
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์		
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์		
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราว		
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
33.4
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย		
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
การดำเนินงานที่ยกเลิก
12
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน		

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

(150,290,104)
40,693,919
(372,873,179)
(52,461,415)
(384,942)
228,540
706,266
1,542,399
(12,812)
(532,851,328)

- (150,290,104)
59,762,295 40,693,920 59,762,294
- (8,450,000) (24,200,000)
- 17,150,000 59,446,000
- 20,000,000
- (212,500,000) (80,500,000)
(12,499,900)
(75,095,224) (1,575,999) (3,092,014)
(93,394,004)
(335,550)
(104,500)
(257,750)
21,402
65,515
18,132
553,125
1,506,657
1,274,039
8,597,121 10,605,464
- 45,499,755
(766,622)
(120,247,821) (286,414,047) 68,555,920
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงิินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การดำเนินงานต่อเนื่อง
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
22 (ก)
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
22 (ก)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		
เงินสดรับจากการการออกหุ้นใหม่
24
เงินสดจ่ายเงินปันผล		
การดำเนินงานที่ยกเลิก
12
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี		

(12,775,471)
236,000,000
(19,128,000)
(3,766,983)
(3,922,279)
223,641,777
420,049,044
(52,682,354)
210,160,262
157,477,908

12,775,471
19,730,755
5,000,000
(18,708,000)
(3,340,802)
(5,170,875)
(29,237,605)
(18,951,056)
(106,608,326)
316,768,588
210,160,262

(569,404)
223,641,777
223,072,373
(80,981,544)
113,899,935
32,918,391

(518,553)
(29,237,360)

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์		
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า		
การซื้ออุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน		
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์		

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

990,670
436,833
19,730,755
-

21,600
-

742,066
-
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หมายเหตุ

(29,755,913)
3,838,981
110,060,954
113,899,935

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
สำนักงานใหญ่ : ตั้งอยู่เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาขา : ตั้งอยู่เลขที่ 23/3 หมู่ที่ 2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุมเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่จดทะเบียนของสำนักงานใหญ่เป็นเลขที่ 305/12
ซอยสุโขทัย 6 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียก
บริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
บริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ การรับจ้างผลิตภาพยนตร์
โฆษณา ให้บริการตัดต่อ ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาและภาพยนตร์ การผลิตและจำหน่าย
หนังสือ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ
ของงบการเงิน
การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทาง
บัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่ม
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กิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อ
สมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษทำขึ้นจากงบการเงินตามกฏหมายที่เป็นภาษาไทย
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฏหมายฉบับ
ภาษาไทยเป็นหลัก
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้
ก)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบอย่างมีสาระ
สำคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
					 หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
		 (ปรับปรุง 2558)	
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม
		 (ปรับปรุง 2558)	
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
		 (ปรับปรุง 2558)	
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้กำหนดให้มีความ
ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสม ในกรณี
ที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธี
การปฏิบัติทางบัญชีสำหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
ให้ชัดเจนขึ้น การปรับปรุงดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่
มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน ได้รวมกิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารสำคัญแก่กิจการที่รายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของ
กิจการที่รายงาน ซึ่งกิจการต้องเปิดเผยจำนวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหาร
สำคัญ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องรวมบริษัทย่อยเข้ามาในการจัดทำงบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพียงงบเดียวได้ และได้กำหนดให้วัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไปยังกำไรหรือขาดทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ
งบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้มีการกำหนดเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์วัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่าย โดยการเปิดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
2) กรณีที่การวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในลำดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิดเผย เทคนิคที่ใช้ในการวัด
มูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานสำคัญที่ใช้ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่ม
กิจการ ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้กำหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยว
กับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าตัดจำหน่ายสะสมในกรณีที่กิจการใช้วิธี
การตีราคาใหม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้กำหนดให้
ชัดเจนขึ้นว่ากิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ในการพิจารณาว่าการได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นเข้าเงื่อนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
กับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน ได้กำหนดให้มี
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และกำหนดให้นำเสนอ
การกระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงานกับสินทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ของ
ส่วนงานให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกิจการ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม การปรับปรุงนี้ได้
ให้คำนิยามของกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและได้กำหนดข้อยกเว้นในการจัดทำงบการเงินรวม
ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการที่มีธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ได้รับข้อ
ยกเว้นจากการนำบริษัทย่อยเกือบทั้งหมดมารวมในการจัดทำงบการเงินรวม แต่จะวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยเหล่านั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ
งบการเงินของกลุ่มกิจการ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง มูลค่ายุติธรรมได้กำหนดให้ชัดเจนขึ้น
เกี่ยวกับข้อยกเว้นในเรื่องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงิน
ของกลุ่มกิจการ
ข)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง
อย่างไม่มีสาระสำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
				 ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
		 และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย
				 เหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
		 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผล
		 ประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
		 ที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

		 และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
(ปรับปรุง 2558)		 และการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่ง
(ปรับปรุง 2558)		 ทรัพยากรแร่
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรื่อง การร่วมการงาน
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่
(ปรับปรุง 2558)		 ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
		 กิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่
(ปรับปรุง 2558)		 ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
เรือ่ ง ภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพ
(ปรับปรุง 2558)
ทางภาษีของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้น
(ปรับปรุง 2558)		 ตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง
(ปรับปรุง 2558)		 สัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
(ปรับปรุง 2558)		 บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)		 การรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
			
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วย
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)		 สัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรือ่ ง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)		 การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)		 การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
				 เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพ
				 เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)		 ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
				 ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับ
				 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
				 ผลประโยชน์ของพนักงาน
107

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)		 อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)		 เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)		 สำหรับเหมืองผิวดิน
2.2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้
ก)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ
และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการมีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
(ปรับปรุง 2559)		 และการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สำคัญ
ดังต่อไปนี้
ความมีสาระสำคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ทำให้ผู้ใช้
งบการเงินเข้าใจรายการได้ลดลง หากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูล
ให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน
การแยกแสดงรายการและการรวมยอด -รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจำเป็นต้อง
แสดงแยกจากกันหากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ
กิจการ นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติใหม่ของการใช้การรวมยอด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จำเป็นต้อง
เรียงลำดับตามลำดับการแสดงรายการในงบการเงิน
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-

รายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่า
เป็นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่จะ
กลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้กำหนดให้มีความ
ชัดเจนขึ้นว่าการคิดค่าเสื่อมราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้นั้นไม่เหมาะสม และแก้ไข
ขอบเขตให้พืชที่ให้ผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ได้กำหนดให้มีความ
ชัดเจนขึ้นสำหรับการเลือกใช้อัตราคิดลดสำหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้
อัตราผลตอบแทนของหนี้สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี้สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงิน
ของหนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็นสำคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่า
ยุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งนี้การเลือกใช้นโยบายบัญชีสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย
การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะ
ต้องทำโดยปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ่ม
สำหรับกิจการที่ไม่ใช่กิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วม
ค้าที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน โดยในการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกใน
การที่จะยังคงการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้นๆด้วยวิธีมูลค่ายุติ
ธรรมตามที่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้นๆใช้อยู่ หรือจะถอดการวัดมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้วย
การจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใช้วิธีส่วนได้เสียสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือได้กำหนดให้มีความ
ชัดเจนถึงความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหว่างกาล หรือที่อื่นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อน
ปรนนี้จะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง
โดยที่ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่นที่มีข้อมูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงิน
ระหว่างกาล
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตัด
จำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นั้นไม่เหมาะสม ข้อสันนิษฐานนี้อาจตกไป
หากเข้าข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตัววัดของรายได้ (นั่นคือ
รายได้เป็นปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดของมูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และ
การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ความชัดเจน
เพิ่มเติมในกรณีที่สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย) ถูกจัดประเภทใหม่จาก “ที่ถือไว้เพื่อขาย”
เป็น “ที่มีไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ” หรือถูกจัดประเภทใหม่ในทางตรงกันข้ามนั้น ไม่ถือว่าเป็น
การเปลี่ยนแปลงแผนการขายหรือแผนการจ่ายและไม่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการบันทึกบัญชีสำหรับ
การเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ
1) ข้อยกเว้นในการจัดทำงบการเงินรวมว่าให้ใช้กับกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ขั้นกลางที่เป็นบริษัทย่อย
ของกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะ
ต้องนำบริษัทย่อยที่ไม่ใช่กิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการหรือ
มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน มารวมในการจัดทำงบการเงินรวมด้วย
ผู้บริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
ที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ
ข)

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระ
สำคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
				 ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
				 และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย
				 เหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
				 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
				 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผล
				 ประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
				 ที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
				 และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่ง
(ปรับปรุง 2559)		 ทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
(ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่
(ปรับปรุง 2559)		 ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
				 กิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่
(ปรับปรุง 2559)		 ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลง
(ปรับปรุง 2559)		 สถานภาพทางภาษี ข องกิ จ การหรื อ ของ
		 ผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้น
(ปรับปรุง 2559)		 ตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง
(ปรับปรุง 2559)		 สัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
(ปรับปรุง 2559)		 บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
(ปรับปรุง 2559)
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)		 การรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
				 ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)		 สัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรือ่ ง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)		 การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
				 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
				 เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผล
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)		 ประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
				 ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ มาตรฐาน
				 การบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์
				 ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)		 อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)		 เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)		 สำหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้
				 ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
				 และตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผย
				 ข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
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2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
(1)

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิด
รับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำให้เกิด
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของ
บริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะ
ไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม
กลุม่ กิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ติ ามวิธซี อื้ สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้สำหรับการซือ้ บริษทั ย่อย
ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม
ของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายชำระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินและหนี้สินที่
อาจจะเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจ
แต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ
มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนที่ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูก
ซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการวัดมูลค่าใหม่นั้นในกำไรหรือขาดทุน
สิ่ ง ตอบแทนที่ ค าดว่ า จะต้ อ งจ่ า ยออกไปโดยกลุ่ ม กิ จ การ รั บ รู้ ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ ซื้ อ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัด
ประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายชำระในภายหลังไว้ในส่วน
ของเจ้าของ
ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม
หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาเนื่องจากการซื้อในราคาต่ำกว่า
มูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่ม
กิจการ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่า
สินทรัพย์ที่โอนงานระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
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ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทางตรง
รายชื่อของบริษัทย่อยหลักของกลุ่มกิจการได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13
(2)

รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้าของ
กลุ่มกิจการ สำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ และกำไร
หรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ

(3)

การร่วมการงาน
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดำเนินงานร่วมกัน หรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กับ
สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผู้ลงทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการได้ประเมินลักษณะของการร่วมการ
งานที่มีและพิจารณาว่าเป็น การร่วมค้า ซึ่งการร่วมค้ารับรู้เงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
ตามวิธีส่วนได้เสียเงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนเพื่อรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ได้รับ
การลงทุนตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า
มีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในการร่วมค้านั้น (ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาว
ใดๆซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในการร่วมค้านั้น) กลุ่มกิจการ
จะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียของตนในการร่วมค้านั้น นอกจากว่ากลุ่มกิจการมี
ภาระผูกพัน หรือได้จ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนการร่วมค้าไปแล้ว
รายการกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับการร่วมค้าจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วน
ได้เสียในการร่วมค้านั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่
รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า การร่วมค้าจะเปลี่ยนนโยบายการ
บัญชีเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

2.4

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการต่างๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงินรวมนำ
เสนอในสกุลเงินบาท
กลุ่มกิจการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด
รายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่
เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ
ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน
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2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิก
เกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.6

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึง
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญ
ที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.7

สินค้าคงเหลือและรายการระหว่างผลิต

2.8

ก)

กล้องถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์เสริม
กล้องถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์เสริมแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลด
จากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ส่วนลดจากการรับประกันสินค้า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคา
ปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การขาย บริษัทบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น

ข)

รายการโทรทัศน์ และงานแสดงระหว่างผลิต
รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต และงานแสดงระหว่างผลิต และที่ผลิตเสร็จพร้อมที่จะออกอากาศทาง
โทรทัศน์หรือออกจำหน่ายหรือจัดแสดงโชว์ แสดงด้วยราคาทุนของรายการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตรายการนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นต้นทุนการให้บริการในงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเมื่อรายการโทรทัศน์ได้ออกอากาศหรือได้ออกจำหน่ายแล้วและเมื่องานแสดงเสร็จสิ้นลง

ค)

พ็อกเก็ตบุ๊ค และหนังสือนิตยสารระหว่างผลิต
พ็อกเก็ตบุ๊ค และหนังสือนิตยสารระหว่างผลิตแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้นทุนของพ็อกเก็ตบุ๊ค และหนังสือ
นิตยสารระหว่างผลิตประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรงและ
ค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคา
ปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การขาย กลุ่มกิจการบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำเป็น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของ
สินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการจะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ในอนาคต
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กลุ่มกิจการจัดประเภทที่ดินที่ถือไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่ออสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นไปตาม
คำนิยามของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำรายการ
และต้ น ทุ น การกู้ ยื ม ต้ น ทุ น การกู้ ยื ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการได้ ม า การก่ อ สร้ า งหรื อ ผลิ ต
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการ
กู้ยืมจะถูกรวมในขณะที่การซื้อหรือการก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัย
สำคัญ หรือระหว่างที่การดำเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง
หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
2.9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ารับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนของสินทรัพย์แต่ละชนิด
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ หรืออายุสัญญาเช่าในกรณีที่อายุสัญญาเช่าสั้นกว่า
ดังต่อไปนี้
อาคารและอุปกรณ์
อุปกรณ์กองถ่าย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
ยานพาหนะ		
อาคารสำนักงาน อาคารโรงถ่าย และส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า
ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่าอาคารโรงถ่าย
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
อุปกรณ์กองถ่าย
วัสดุกองถ่าย		
ยานพาหนะ		

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

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2.11)
ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า คำนวณโดย
เปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้
บัญชีผลกำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกำไรหรือขาดทุน
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2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการ
ได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่าย
ตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ 5 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่าต้นทุนเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมาะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
รายจ่ายเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ 3 - 5 ปี
2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุก
ปี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า และสินทรัพย์ที่ไม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน รวมทั้ง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีการตัดจำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า
ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม ซึ่ง
รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.12 สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่
สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากผลตอบแทนจูงใจ
ที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อ
หนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก
เป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ย
แต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ อุปกรณ์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้
เช่า และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่
ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
2.13 เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไป
อีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ก)

ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้อง
นำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จำเป็น
ต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อม
ที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการส่วนใหญ่
ที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะ
ขายได้เสร็จสิ้นลง
รายได้ จ ากการลงทุ น ที่ เ กิ ด จากการนำเงิ น กู้ ยื ม ที่ กู้ ม าโดยเฉพาะ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ น ำไปเป็ น รายจ่ า ยของ
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็นการชั่วคราวก่อน ต้องนำมาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้น
เป็นต้นทุนของสินทรัพย์
ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

2.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กลุ่มกิจการได้กำหนดโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีทั้งโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์
สำหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ บริษัทไม่มีภาระผูกพันทาง
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้
พนักงานทั้งหมดสำหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบ
จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็น
สินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกำหนดจ่าย
สำหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบำเหน็จบำนาญที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินผล
ประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้
บริการ และค่าตอบแทน
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หนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ
วั น ที่ สิ้ น รอบระยะเวลารายงานหั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ โ ครงการ ภาระผู ก พั น นี้ ค ำนวณโดย
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการ
ผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของ
พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันกองทุนบำเหน็จบำนาญ
กำไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปรั บ ปรุ ง จาก
ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน
2.15 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณหนี้สิน จะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผล
ให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการ
หนี้สินจะไม่รับรู้สำหรับขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคต
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกำหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสีย
ทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้ง
ประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่
ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมา
จ่ายชำระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของ
เงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจาก
มูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
2.16 ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน
ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืนสำหรับหนังสือนิตยสารประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้น
และปัจจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืนแสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิ
จากค่าขาย
2.17 การรับรู้รายได้
รายได้ค่าบริการหลักของบริษัท คือ รายได้จากการให้บริการโฆษณา ผลิตรายการโทรทัศน์ รับจ้างผลิต
ภาพยนตร์โฆษณา การรับจ้างจัดงานคอนเสิร์ตและการแสดง ให้เช่าอุปกรณ์ รายได้จากการขายพ็อตเก็ตบุ๊ค
และหนังสือนิตยสาร และขายสินค้าอื่น
รายได้จากการให้บริการโฆษณา ผลิตรายการโทรทัศน์รับรู้เมื่อออกอากาศทางโทรทัศน์
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รายได้จากการผลิตภาพยนตร์โฆษณารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของ
ความเป็นเจ้าของภาพยนตร์โฆษณา รายได้จากการแก้ไขงานและงานการอัดเทปรับรู้รายได้เมื่องานเสร็จ
รายได้จากการรับจ้างจัดงานคอนเสิร์ตและการแสดงรับรู้เป็นรายได้เมื่อการแสดงเสร็จสิ้น
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว รายได้จากการให้บริการค่าเช่าอุปกรณ์และบริการ
เหมาจ่ายรับรู้รายได้ตามส่วนของการให้บริการเสร็จสิ้น
รายได้จากการขายพ็อกเก็ตบุ๊คและหนังสือนิตยสารแสดงด้วยจำนวนสุทธิจากเงินคืนและส่วนลดซึ่งรับรู้เมื่อ
ผู้ ซื้ อ รั บ โอนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เ ป็ น สาระสำคั ญ ของความเป็ น เจ้ า ของสิ น ค้ า รายได้ จ ากการ
แลกเปลี่ยนบริการระหว่างกันเกิดจากการแลกเปลี่ยนบริการที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน มีการวัดมูลค่าโดยใช้
มูลค่ายุติธรรมของบริการที่ได้รับปรับปรุงด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีการโอนระหว่างกัน
รายได้จากการให้บริการโฆษณาในนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์รับรู้เมื่อมีการลงโฆษณาแล้ว
รายได้จากการขายสินค้าอื่นประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ได้รับจาการขายสินค้าที่ให้เป็นจำนวนเงินสุทธิจาก
ภาษีขาย เงินคืนและส่วนลดรับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็น
เจ้าของสินค้า
รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวัน
ครบอายุ และพิจารณาจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ
รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
2.18 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษี
เงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หรือรายการรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือ
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลำดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ
กลุ่มกิจการได้ดำเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เป็นงวดๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการ
ค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์
หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อกำไรกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และ
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กฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่
รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียง
พอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจาก
ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่ม
กิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมี
สิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษี
ต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
2.19 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่าย
เงินปันผล
2.20 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการผู้บริหารที่ทำการตัดสิน
ใจเชิงกลยุทธ์

3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวม
ของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อ
ผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
3.1.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ กลุ่มกิจการมีนโยบายที่
เหมาะสมเพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะ
สม คู่สัญญาในเครื่องมือทางการเงินและรายการเงินสดได้เลือกที่จะทำรายการกับสถาบันการเงินที่มี
ระดับความน่าเชื่อถือสูง
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3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการทส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่เป็นอัตราลอยตัวและอัตราคงที่ กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตรา
ดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
3.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
จำนวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความ
สามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอำนวยความสะดวกในการกู้ยืมที่ได้มี
การตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่น
ในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะ
ธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้
3.2

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
การวิเคราะห์สินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
•
•

•

ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 1)
ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับที่ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สิน
นั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15 และ 22 สำหรับการเปิดเผยเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
เงินกู้ยืมที่ต้องเปิดเผยที่มูลค่ายุติธรรม

4

ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้
ดุลยพินิจ โดยการประเมินอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์
ในอนาคตที่ผู้บริหารเชื่อว่ากระทำอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
4.1
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การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
กลุ่มกิจการได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าโดยประมาณการ
ขาดทุ น ที่ อ าจเกิ ด จากการที่ ลู ก ค้ า ไม่ ส ามารถชำระหนี้ ไ ด้ กลุ่ ม กิ จ การประเมิ น ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ จาก
การคาดการณ์กระแสเงินสดรับในอนาคตซึ่งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชำระหนี้และกรณี
ของการผิดชำระหนี้ที่เกิดขึ้น และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

4.2

ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
ฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น ผู้ ป ระมาณการค่ า เผื่ อ สิ น ค้ า รั บ คื น สำหรั บ หนั ง สื อ นิ ต ยสารที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ในอนาคต
ผู้บริหารประมาณการสัดส่วนร้อยละที่คาดว่าจะรับคืน โดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึง
รูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

4.3

อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือ สำหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจาก
ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ล้าสมัยหรือเลิกใช้งานหรือจำหน่ายออกไป

4.4

ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลง
ของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำหนดมูลค่า
ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ในการ
พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็น
สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะ
เวลาที่ต้องจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆ สำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ใน
หมายเหตุข้อที่ 23

5

การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของกลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่ง
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
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งบการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

2,429,250
2,429,250

บาท

บาท

81,686,897 359,354,602
- (3,779,089)
81,686,897 355,575,513

บาท

4,529,965
(30,776)
4,499,189

บาท

ธุรกิจบริการและ
ธุรกิจผลิต
ธุรกิจผลิต ให้เช่าอุปกรณ์และ
ภาพยนตร์โฆษณา รายการโทรทัศน์ สถานที่ถ่ายทำ ธุรกิจขายสินค้า

บาท

รวม

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)

12,560,096 460,560,810
(85,000) (3,894,865)
12,475,096 456,665,945

บาท

ธุรกิจ
ให้บริการตัดต่อ

ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน
(3,963,331) 17,804,729
4,281,135
1,946,794 (6,950,585)
รายได้อื่น						
ดอกเบี้ยจ่าย						
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้						
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า						
ภาษีเงินได้						
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง						
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก						
ขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่						
ขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม						
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี						

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายได้
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก
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6

บาท

บาท

บาท

บาท

ธุรกิจบริการและ
ธุรกิจผลิต
ธุรกิจผลิต ให้เช่าอุปกรณ์และ
ภาพยนตร์โฆษณา รายการโทรทัศน์ สถานที่ถ่ายทำ ธุรกิจขายสินค้า

บาท

ธุรกิจ
ให้บริการตัดต่อ

บาท

รวม

สินทรัพย์ตามส่วนงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
- 49,203,520 956,866,372
- 13,002,753 1,019,072,645
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
- 321,422,127
- 321,422,127
สินทรัพย์อื่นๆ
6,477,556 208,775,395 248,566,218
8,765,124 13,952,286 486,536,579
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถปันส่วนได้						 9,062,317
								 1,836,093,668
หนี้สินตามส่วนงาน
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์
21,600 45,292,699
- 45,314,299
เงินกู้ยืมระยะยาว
- 284,050,000
3,404,000 287,454,000
หนี้สินอื่นๆ
1,062,551 22,436,033 87,996,347
3,952,063 115,446,994
หนี้สินไม่สามารถปันส่วนได้						
253,074
								 448,468,367
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
117,745
9,365,430 62,158,944
5,017,852 76,659,971
รายจ่ายฝ่ายทุน
3,000
1,680,499 423,355,925
680,110 425,719,534

งบการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
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งบการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

บาท

บาท

6,538,150 125,592,468 383,194,798
(644,000) (5,683,418)
6,538,150 124,948,468 377,511,380

บาท

5,770,606
(81,782)
5,688,824

บาท

ธุรกิจบริการและ
ธุรกิจผลิต
ธุรกิจผลิต ให้เช่าอุปกรณ์และ
ภาพยนตร์โฆษณา รายการโทรทัศน์ สถานที่ถ่ายทำ ธุรกิจขายสินค้า

บาท

รวม

46,464,919
7,207,559
(6,361,989)
(75,252,942)
(9,792,287)
(6,236,038)
(43,970,778)
(6,268,356)
(50,239,134)
(647,505)
(50,886,639)

9,851,923 530,947,945
(220,000) (6,629,200)
9,631,923 524,318,745

บาท

ธุรกิจ
ให้บริการตัดต่อ

ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน
(2,564,240) 18,260,807 37,068,183
2,423,905 (8,723,736)
รายได้อื่น						
ดอกเบี้ยจ่าย						
ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้						
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า						
ภาษีเงินได้						
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง						
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก						
ขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่						
ขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม						
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี						

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
รายได้
รายได้ตามส่วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก

6
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บาท

812,567
174,361
13,160

หนี้สินตามส่วนงาน
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินอื่นๆ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
รายจ่ายฝ่ายทุน

10,670,041
60,873,681

742,066
32,504,266

588,862 60,106,729
30,994,903 267,629,338

บาท

บาท

685,437
66,170,000
53,238,455

163,283 55,862,334
300,200 113,174,708

560,155

436,304 545,576,207
- 326,932,163
7,376,722 128,257,253

บาท

-

-

9,118,104

บาท

ธุรกิจบริการและ
ธุรกิจผลิต
ธุรกิจผลิต
ให้เช่าอุปกรณ์และ
ภาพยนตร์โฆษณา รายการโทรทัศน์ ธุรกิจจัดการแสดง สถานที่ถ่ายทำ ธุรกิจขายสินค้า

งบการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

สินทรัพย์ตามส่วนงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
สินทรัพย์อื่นๆ

6

980,879
472,539

16,615,732

1,714,906
14,548,873

บาท

ธุรกิจสิ่งพิมพ์

บาท

รวม

4,106,360 71,957,258
9,318,614 184,152,902

1,427,503
4,412,000 70,582,000
14,533,813 118,264,988

20,726,543 629,149,551
- 326,932,163
6,653,928 464,579,121

บาท

ธุรกิจ
ให้บริการตัดต่อ

ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สินทรัพย์ของส่วนงานประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า เงินลงทุนชั่วคราว และเงินสดสำหรับการดำเนินงาน
หนี้สินของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจากการดำเนินงานของทุกส่วนงานและใช้ในการบริหาร
สภาพคล่องโดยรวม

7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม

						
เงินสด				
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม		
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ		
						

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

650,000
625,000
156,761,538 188,172,403
66,370 21,362,859
157,477,908 210,160,262

390,000
390,000
32,462,021 113,202,923
66,370
307,012
32,918,391 113,899,935

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 0.50
ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 1.90 ต่อปี) เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำมีอัตรา
ดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.875 ถึงร้อยละ 1.80 ต่อปี)

8

เงินลงทุนระยะสั้น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

						

บาท

บาท

บาท

บาท

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน		
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน		
						

150,290,104
45,952
150,336,056

40,693,920 150,290,104
45,933
40,739,853 150,290,104

40,693,920
40,693,920

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ1.25 ถึงร้อยละ 1.65 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 1.50
ถึงร้อยละ 1.90 ต่อปี)
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9

เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
งบการเงินรวม

						
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
- ส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี		
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
- ส่วนที่ถึงกำหนดเกินกว่าหนึ่งปี		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

-

1,455,200

-

1,455,200

1,729,271

1,870,871

1,729,271

1,774,871

กลุ่มกิจการได้นำเงินฝากธนาคารภายในประเทศ ใช้เป็นหลักทรัพย์สำหรับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารดังกล่าวออกให้
เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างและค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มกิจการ เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลัก
ทรัพย์สำหรับหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในหนึ่งปีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน

10

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

						

บาท

บาท

บาท

บาท

ลูกหนี้การค้า
บุคคลภายนอก		
รายได้ค้างรับ		
หัก รายได้รับล่วงหน้า		
		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
		 ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า		
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ - สุทธิ		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		
ลูกหนี้อื่น			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
						

121,327,795
158,000
(4,955,954)
(23,953,588)
92,576,253
4,217,799
3,410,064
100,204,116

170,685,633
800,950
(10,914,623)
(19,466,387)
(730,275)
140,375,298
5,027,804
6,548,056
(243,360)
151,707,798

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

42,650,359
(6,241,582)
(2,366,341)
34,042,436
1,087,688
1,528,342
(16,043)
36,642,423

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซึ่งได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว
จำนวน 645,880 บาท และ 16,043 บาท (พ.ศ. 2558 : 322,223 บาท และไม่มี) ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการตามลำดับ
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ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้
งบการเงินรวม
						
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน		
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน		
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน		
เกินกว่า 12 เดือน		
						

11

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

63,809,475 93,336,929
27,736,769 46,316,375
4,906,468 11,114,961
4,861,427
4,334,289
20,013,656 15,583,079
121,327,795 170,685,633

9,005,579
6,322,853
2,411,816
17,740,248

31,779,837
8,504,181
2,366,341
42,650,359

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
งบการเงินรวม

						
กล้องถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์เสริม		
รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต		
ภาพยนตร์โฆษณาระหว่างผลิต		
หนังสือนิตยสารระหว่างการผลิต		
งานแสดงระหว่างผลิต		
พ็อกเก็ตบุ๊ค		
อื่นๆ					
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - พ็อกเก็ตบุ๊ค		
						

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

1,797,829
1,797,829

2,115,431
2,115,431

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

9,118,104
2,115,431
210,997
8,040
390,369
558,948
4,146
(558,948)
11,847,087

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ ซึ่งได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือไว้แล้ว
จำนวน 563,094 บาท (พ.ศ. 2558 : ไม่มี) ในงบการเงินรวม

12

การดำเนินงานที่ยกเลิก
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้ขายเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ และลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของส่วน
การดำเนินงานธุรกิจสิ่งพิมพ์ โดยได้รับเงินจำนวน 5,807,000 บาท นอกจากนี้กลุ่มกิจการได้หยุดการดำเนินงานธุรกิจ
จัดการแสดง
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ข้อมูลของธุรกิจสิ่งพิมพ์และธุรกิจจัดการแสดงที่ยกเลิก สรุปได้ดังนี้
ผลการดำเนินงาน

รายได้
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
ราคาขาย
ขาดทุนสำหรับงวด/ปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

สำหรับงวดสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

บาท

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)

75,552,320
(60,010,950)
15,541,370
263,827
(22,068,484)
(878)
(6,264,165)
(4,191)
(6,268,356)
(6,268,356)

กระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รวมกระแสเงินสด

สำหรับงวดสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

บาท

บาท

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

5,669,199
(766,622)
4,902,577

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

บาท

บาท

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

24,062,563
(17,175,887)
6,886,676
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13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

1,249,200,000
(266,473,264)
982,726,736

1,056,700,000
(221,443,963)
835,256,037

835,256,037
212,500,000
(20,000,000)
(45,029,301)
982,726,736

782,559,063
80,500,000
(27,803,026)
835,256,037

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาสุทธิตามบัญชีต้นปี
ลงทุนเพิ่ม
การลดทุนของบริษัทย่อย
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาสุทธิตามบัญชีสิ้นปี
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133

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ทุนที่ชำระแล้ว
สัดส่วนของการถือหุ้น
พันบาท
ร้อยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
วิธีราคาทุน ของเงินลงทุน
สุทธิ
บาท
บาท
บาท

บริษัทย่อยเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ

835,256,037

2,000,000
18,700,000

587,500,000

44,359,063

175,500,000

7,196,974

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ค่าเผื่อ
การด้อยค่า
วิธีราคาทุน ของเงินลงทุน
สุทธิ
บาท
บาท
บาท

บริษัท แม็ทชิ่ง
ผลิตและรับจัดงาน
ถือหุ้นโดยตรง
115,000 115,000
99.99
99.99 115,000,000 (110,522,480) 4,477,520 115,000,000 (107,803,026)
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์
ถือหุ้นโดยตรง
175,500 175,500
99.99
99.99 175,500,000
- 175,500,000 175,500,000
			 ถ่ายทำโฆษณา
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ
ผลิตและรับจ้างผลิตภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง
138,000 158,000
99.99
99.99 138,000,000 (133,575,826) 4,424,174 158,000,000 (113,640,937)
พลัส จำกัด
บริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์
ผลิตและรับจ้างผลิต
ถือหุ้นโดยตรง
780,000 587,500
99.99
99.99 780,000,000
- 780,000,000 587,500,000
จำกัด		 รายการโทรทัศน์
บริษัท คนทำหนังสือ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายหนังสือ
ถือหุ้นโดยตรง
2,000
2,000
99.99
99.99 2,000,000 (2,000,000)
- 2,000,000
บริษัท ไทม์แลปส์ จำกัด
ผลิตและรับจ้างตัดต่อ
ถือหุ้นโดยตรง
40,000 20,000
96.75
93.50 38,700,000 (20,374,958) 18,325,042 18,700,000
			 เทคนิคทางภาพ
									 1,249,200,000 (266,473,264) 982,726,736 1,056,700,000 (221,443,963)

บริษัทย่อย

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงใน
บริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ
ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวน (26,066) บาท เป็นของผู้ถือ
หุ้นรายบุคคล ภายใต้บริษัท ไทม์แลปส์ จำกัด ซึ่งไม่มีสาระสำคัญ
พ.ศ. 2559
ในระหว่างปี บริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์ จำกัด เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจากหุ้นสามัญ 7,700,000 หุ้น จำนวนหุ้นละ
25 บาท รวมเป็นเงิน 192.50 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทรับคืนทุนจากบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จำกัด เนื่องจากการลดทุนจด
ทะเบียนจำนวน 200,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้ 100 บาท โดยได้รับชำระคืนทุนรวม 20 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ
บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการชำระบัญชี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จำกัด มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ บริษัท
ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การชำระบัญชี
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทม์แลปส์ จำกัด มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
หุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ลงทุนในหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดรวมเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท
พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นของบริษัท เกียร์เฮด จำกัด มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากหุ้น
สามัญจำนวน 1,300,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,755,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทเป็นผู้ลงทุนในหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดรวมเป็นจำนวนเงิน 175.50 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นของบริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุน
จดทะเบียนจากหุ้นสามัญจำนวน 800,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000
หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทได้
จ่ายชำระค่าหุ้นแล้วจำนวน 35 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,000 หุ้น บริษัทย่อยจะนำเงินจากการ
เพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านบาทใช้ในการชำระหนี้ให้แก่บริษัท
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นของบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จำกัด มีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุน
จดทะเบียนจากหุ้นสามัญจำนวน 1,580,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,380,000 หุ้น
ซึ่งมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 138 ล้านบาท
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เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จำกัด ลงทุนในบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด จำนวน 125,000 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 14.29 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยเป็นการร่วมค้ากับบุคคลอื่นอีก 3 ฝ่าย
รายละเอียดของบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด มีดังนี้
สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)
การร่วมค้า

ประเภทของธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด ผลิตภาพยนตร์ โฆษณารายการโทรทัศน์
ผู้ถือหุ้นทางอ้อม
			 รวมถึงให้บริการงานด้านบันเทิงทุกรูปแบบ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

14.29

14.29

การร่วมค้าเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ การเปลี่ยนแปลงของเงิน
ลงทุนในกิจการร่วมค้ามีดังนี้
งบการเงินรวม

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ราคาตามบัญชีต้นปี
เงินลงทุนระหว่างปี
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ราคาตามบัญชีสิ้นปี

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

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

5,712,783
12,499,900
(9,792,287)
8,420,396

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จำกัด ได้จ่ายค่าหุ้นที่เรียกเพิ่มในการร่วมค้าจำนวน
12,499,900 บาท
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับการร่วมค้า
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด ซึ่งปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ
สินทรัพย์และหนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

72,488,022
(36,976,208)
35,511,814

59,828,534
(3,221,569)
56,606,965

1,099,275
(214,150)
885,125
36,396,939

2,438,181
(67,571)
2,370,610
58,977,575

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้
ต้นทุน
รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนหลังภาษีจากการดำเนินงาน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

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)

55,266,312
(62,474,111)
50,000
231,839
(59,736,652)
(742,322)
(1,120,520)
(68,525,454)
(68,525,454)
(68,525,454)

ข้อมูลข้างต้นเป็นจำนวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า
ดังกล่าว) และได้ปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและการร่วมค้า
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การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของการในการร่วมค้า
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มทุนระหว่างปี
ขาดทุนสำหรับปี
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ร้อยละ 14.29)
มูลค่าตามบัญชี

15

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

58,977,575
(22,580,636)
36,396,939
5,199,563
5,199,563

40,003,029
87,500,000
(68,525,454)
58,977,575
8,427,895
8,420,396

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ที่ดิน - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง - จังหวัดกาญจนบุรี
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

10,249,564
1,960,000
12,209,564
(1,960,000)
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
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการไม่มีรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
การจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลการวัดมูลค่ายุติธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 สามารถแสดงได้ดังนี้
•
•
•

ราคาเสนอซื้อ ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์อย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้อย่างที่มีสาระสำคัญ (ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระสำคัญ (ข้อมูลระดับที่ 3)

137

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ข้อมูลระดับที่ 2)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง - จังหวัดกาญจนบุรี (ข้อมูลระดับที่ 2)
รวมมูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

25,500,000
25,500,000

25,500,000
25,500,000

เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมระดับที่ 2 ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่ ง มี
คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทำเลที่ตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มี
การประเมินนั้น มูลค่ายุติธรรมของที่ดินที่ตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเมินราคาโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด
(market approach) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเมินราคาโดยวิธีคิดจากต้นทุน (cost
approach) โดยการประเมินทั้งสองวิธีนั้นราคาขายของอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะเทียบเคียงกันได้ในบริเวณใกล้เคียง
กัน ได้ถูกปรับปรุงสำหรับความแตกต่างในคุณลักษณะที่สำคัญ เช่น ความกว้างของที่ดินและพื้นที่ริมชายหาด ข้อมูลที่
มีสาระสำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่า คือ ราคาต่อตารางวา
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3,017,656
1,308,916
15,652,557
(2,108)
(3,721,438)
16,255,583

5,568,943
2,029,212
32,000
(7,985)
(2,258,990)
5,363,180

4,434,431
4,269,863
6,752,295
(17,333)
(3,009,319)
12,429,937

487,796,271 40,564,392 28,331,470 59,194,492
- (24,308,809) (22,968,290) (46,764,555)
487,796,271 16,255,583
5,363,180 12,429,937

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

บาท

460,731,418
27,064,853
487,796,271

บาท

บาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
โอนเข้า (โอนออก)
การจำหน่ายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

อุปกรณ์กองถ่าย

ที่ดิน

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์
ติดตั้ง และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
สำนักงาน

460,731,418 26,961,045 27,271,334 49,241,187
- (23,943,389) (21,702,391) (44,806,756)
460,731,418
3,017,656
5,568,943
4,434,431

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

16

บาท

บาท

อาคารสำนักงาน
อาคารโรงถ่ายและ ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า
บนที่ดินเช่า
อาคารโรงถ่าย

61,194,173
3,677,245
(2,100,000)
(4,315,199)
(5,957,434)
52,498,785

14,784,897 109,911,504
(7,501,256) (57,412,719)
7,283,641 52,498,785

9,081,635
792,991
(2,590,985)
7,283,641

บาท

รวม

30,705,407 740,237,008
- (162,957,702)
30,705,407 577,279,306

บาท

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

6,052,832
(3,447,674)
2,605,158

44,916,996 791,552,854
- (162,403,303)
44,916,996 629,149,551

2,545,643 30,705,407 577,279,306
- 36,648,441 75,791,521
2,100,000 (22,436,852)
(1,314,668)
- (5,657,293)
(725,817)
- (18,263,983)
2,605,158 44,916,996 629,149,551

13,991,906 117,048,006 14,286,705
(4,910,271) (55,853,833) (11,741,062)
9,081,635 61,194,173
2,545,643

บาท

ยานพาหนะ

งบการเงินรวม
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52,498,785
201,900
218,000
(234,990)
(5,832,727)
(533,504)
46,317,464

บาท

บาท

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

บาท

รวม

931,229 453,512,783 1,164,344,838
(294,485)
- (143,747,644)
(533,504)
636,744 453,512,783 1,020,063,690

2,605,158 44,916,996 629,149,551
- 409,453,377 415,994,525
- (4,429,296)
(857,590)
(1,729,578)
- (2,670,141)
(238,836)
- (17,447,445)
(533,504)
636,744 453,512,783 1,020,063,690

บาท

อาคารสำนักงาน
อาคารโรงถ่ายและ ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า
บนที่ดินเช่า
อาคารโรงถ่าย

14,321,987 104,863,134
(9,575,247) (58,012,166)
(533,504)
4,746,740 46,317,464

7,283,641
17,285
(2,554,186)
4,746,740

บาท

ยานพาหนะ

งบการเงินรวม

ที่ดินของบริษัทย่อยที่มีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 278.24 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : ไม่มี) ได้ถูกนำไปใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อสำหรับเงินกู้ยืมธนาคารที่กู้ยืมโดยบริษัทย่อย

ค่าเสื่อมราคาจำนวน 4,471,446 บาท (พ.ศ. 2558 : 8,060,115 บาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขายและการให้บริการและจำนวน 12,975,999 บาท (พ.ศ. 2558 : 10,203,868 บาท)
ถูกบันทึกในค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในงบการเงินรวม

12,429,937
1,747,275
464,680
(192,456)
(3,628,892)
10,820,544

บาท

490,985,937 29,659,601 20,404,021 49,666,146
- (20,327,191) (16,692,953) (38,845,602)
490,985,937
9,332,410
3,711,068 10,820,544

5,363,180
810,639
(467,909)
(1,994,842)
3,711,068

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
		 ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

บาท

บาท
16,255,583
574,383
(4,429,296)
174,910
(45,208)
(3,197,962)
9,332,410

อุปกรณ์กองถ่าย

ที่ดิน

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์
ติดตั้ง และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
สำนักงาน

487,796,271
3,189,666
490,985,937

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 18)
โอนเข้า (โอนออก)
การจำหน่ายและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
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2,055,074
647,696
(26)
(730,673)
1,972,071

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน			 22,203,788 13,750,079 32,469,229
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม			 (19,775,441) (11,198,866) (30,497,158)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ			 2,428,347
2,551,213
1,972,071

2,747,451
964,880
(31)
(1,161,087)
2,551,213

12,899,510 86,361,237
(6,294,196) (42,713,027)
6,605,314 43,648,210

52,124,493
558,000
(4,315,199)
(4,719,084)
43,648,210

บาท

71,952,912
3,730,445
(5,631,361)
(10,578,135)
59,473,861

บาท

5,480,890 173,164,733
(3,212,184) (113,690,872)
2,268,706 59,473,861

4,286,692
(1,314,668)
(703,318)
2,268,706

บาท

รวม

8,318,355
792,991
(2,506,032)
6,605,314

2,420,847
766,878
(1,437)
(757,941)
2,428,347

บาท

ยานพาหนะ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ			
ซื้อสินทรัพย์			
การจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ			
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 28)			
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ			

อุปกรณ์กองถ่าย

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์
ติดตั้ง และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
สำนักงาน

อาคารสำนักงาน
อาคารโรงถ่ายและ ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า
บนที่ดินเช่า
อาคารโรงถ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

12,106,519 94,516,985 15,814,763 193,375,915
(3,788,164) (42,392,492) (11,528,071) (121,423,003)
8,318,355 52,124,493
4,286,692 71,952,912

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

			
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน			 24,788,786 13,603,380 32,545,482
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม			 (22,367,939) (10,855,929) (30,490,408)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ			 2,420,847
2,747,451
2,055,074
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

บาท
2,551,213
329,020
(49,087)
(939,117)
1,892,029

บาท
2,428,347
73,868
(4,772)
(763,759)
1,733,684

อุปกรณ์กองถ่าย

1,972,071
402,045
(155,740)
(682,485)
1,535,891

บาท

เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์
ติดตั้ง และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
สำนักงาน

43,648,210
50,600
(234,990)
(4,196,439)
39,267,381

บาท

931,229
(294,485)
636,744

2,268,706
(1,415,626)
(216,336)
636,744

บาท

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

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

บาท

รวม

ค่าเสื่อมราคาจำนวน 1,955,841 บาท (พ.ศ. 2558 : 2,039,368 บาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขายและการให้บริการและจำนวน 7,309,818 บาท (พ.ศ. 2558 : 8,538,767 บาท)
ถูกบันทึกในค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

12,899,510 80,943,568
(8,761,719) (41,676,187)
4,137,791 39,267,381

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

บาท

ยานพาหนะ

อาคารสำนักงาน
อาคารโรงถ่ายและ ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง
สิทธิการเช่า
บนที่ดินเช่า
อาคารโรงถ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน			 16,274,861 11,960,795 23,832,385
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม			 (14,541,177) (10,068,766) (22,296,494)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ			 1,733,684
1,892,029
1,535,891

			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ			
ซื้อสินทรัพย์			
การจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ			
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 28)			
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ			

16

สิ น ทรั พ ย์ ต ามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น ที่ ก ลุ่ ม กิ จ การและบริ ษั ท เป็ น ผู้ เ ช่ า ซึ่ ง รวมแสดงในรายการข้ า งต้ น ประกอบด้ ว ย
ยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
						
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ราคาตามบัญชี - สุทธิ		

17

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

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

3,590,000
(1,451,737)
2,138,263

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

3,590,000
(1,451,737)
2,138,263

สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
การจำหน่ายและตัดจำหน่าย - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 28)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

สินทรัพย์
อุปกรณ์กองถ่าย

วัสดุกองถ่าย

ยานพาหนะ

ระหว่างก่อสร้าง

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

631,044,395
(402,377,217)
228,667,178
228,667,178
75,419,195
15,607,173
(18,545,947)
(42,442,153)
258,705,446
698,160,160
(439,454,714)
258,705,446

7,970,702 134,979,576
(4,077,175) (85,508,148)
3,893,527 49,471,428
3,893,527
(453)
(2,361,449)
1,531,625

8,776,062 782,770,735
- (491,962,540)
8,776,062 290,808,195

49,471,428
8,776,062 290,808,195
19,832,131 12,774,505 108,025,831
4,006,197 (19,613,370)
(191,021)
- (18,737,421)
(8,360,840)
- (53,164,442)
64,757,895
1,937,197 326,932,163

6,365,089 156,666,659
(4,833,464) (91,908,764)
1,531,625 64,757,895

1,937,197 863,129,105
- (536,196,942)
1,937,197 326,932,163
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สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ (ต่อ)
งบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
โอนเข้า (ออก)
การจำหน่ายและตัดจำหน่าย - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 28)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

สินทรัพย์
อุปกรณ์กองถ่าย

วัสดุกองถ่าย

ยานพาหนะ

ระหว่างก่อสร้าง

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

258,705,446
41,933,154
168,436
(881,052)
(47,540,386)
252,385,598
736,908,929
(484,523,331)
252,385,598

1,531,625
(746)
(1,338,025)
192,854

64,757,895
9,941,503
2,099,683
(140,257)
(9,904,334)
66,754,490

1,937,197 326,932,163
2,420,107 54,294,764
(2,268,119)
- (1,022,055)
- (58,782,745)
2,089,185 321,422,127

2,088,565 164,937,063
(1,895,711) (98,182,573)
192,854 66,754,490

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

ค่าเสื่อมราคาจำนวน 58,782,745 บาท (พ.ศ. 2558 : 53,164,442 บาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขายและการให้บริการ
ในงบการเงินรวม
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าซึ่งไม่ใช่สัญญาเช่าระยะยาว
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 รายการการซื้อในตารางข้างต้นรวมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการ
เป็นผู้เช่าจำนวน 19,730,755 บาท
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยอุปกรณ์กองถ่าย
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
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พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

19,730,755
(2,368,864)
17,361,891

19,730,755
(642,248)
19,088,507

18

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
งบการเงินรวม

						

โปรแกรมสำเร็จรูป

งานระหว่าง
พัฒนา

ค่าลิขสิทธิ์

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน			
หัก ค่าตัดจำหน่าย		
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ		

7,370,645
(6,617,205)
753,440

-

45,500
45,500

7,416,145
(6,617,205)
798,940

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ		
ซื้อสินทรัพย์		
ค่าตัดจำหน่าย		
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ		

753,440
335,550
(528,833)
560,157

-

45,500
45,500

798,940
335,550
(528,833)
605,657

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน			
หัก ค่าตัดจำหน่าย		
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ		

7,599,175
(7,039,018)
560,157

-

45,500
45,500

7,644,675
(7,039,018)
605,657

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ		
ซื้อสินทรัพย์		
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 16)		
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ		
ค่าตัดจำหน่าย		
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ		

560,157
292,942
4,429,296
(4,946)
(1,274,003)
4,003,446

92,000
92,000

45,500
45,500

605,657
384,942
4,429,296
(4,946)
(1,274,003)
4,140,946

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน			
หัก ค่าตัดจำหน่าย		
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ		

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

92,000
92,000

45,500
45,500

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

ค่าตัดจำหน่ายจำนวน 1,079,017 บาท (พ.ศ. 2558 : 91,760 บาท) และ 194,986 บาท (พ.ศ. 2558 : 437,073 บาท)
ได้รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามลำดับ ในงบการเงินรวม
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

						

โปรแกรม
สำเร็จรูป

งานระหว่าง
พัฒนา

ค่าลิขสิทธิ์

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน			
หัก ค่าตัดจำหน่าย		
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ		

3,448,748
(3,264,100)
184,648

-

45,500
45,500

3,494,248
(3,264,100)
230,148

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ		
ซื้อสินทรัพย์		
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 28)		
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ		

184,648
257,750
(68,070)
374,328

-

45,500
45,500

230,148
257,750
(68,070)
419,828

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน			
หัก ค่าตัดจำหน่าย		
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ		

3,706,498
(3,332,170)
374,328

-

45,500
45,500

3,751,998
(3,332,170)
419,828

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ		
ซื้อสินทรัพย์		
จำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ		
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 28)		
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ		

374,328
12,500
(2)
(99,771)
287,055

92,000
92,000

45,500
45,500

419,828
104,500
(2)
(99,771)
424,555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน			
หัก ค่าตัดจำหน่าย		
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ		

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

92,000
92,000

45,500
45,500

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

ค่าตัดจำหน่ายจำนวน 99,771 บาท (พ.ศ. 2558 : 68,070 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวทั้งจำนวนตามวิธีหนี้สินโดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ.
2558 : ร้อยละ 20) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของ
สินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มกิจการสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

						

บาท

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
		 ภายใน 12 เดือน		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
		 เกินกว่า 12 เดือน		

6,138,624

4,123,568

648,843

481,783

5,918,808

5,449,232

2,479,208

2,073,385

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชำระ
		 เกินกว่า 12 เดือน		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ		

(7,426,155)
4,631,277

(6,408,850)
3,163,950

3,128,051

2,555,168

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

						

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม		
ภาษีเพิ่มในกำไรหรือขาดทุน		
ภาษีเพิ่มในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		

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

996,095
916,273
1,251,582
3,163,950

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

1,610,939
140,094
804,135
2,555,168

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถแสดงหักกลบกันเมื่อสินทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้ดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน
สำหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย์ และหนี้สินสุทธิ
ในแต่ละบริษัท
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
งบการเงินรวม
1 มกราคม
พ.ศ. 2559

		
บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			 3,895,606
ผลประโยชน์พนักงาน			 5,449,233
กำไรจากการขายสินทรัพย์ภายในกลุ่มกิจการ			
1,549
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน			
229,260
ประมาณการเงินชดเชยพนักงาน			
ประมาณการค่ารื้อถอน			
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์			
							 9,575,648
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ			
(2,848)
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน			
ค่าเสื่อมราคา			 (6,408,850)
							 (6,411,698)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ			 3,163,950

รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ในกำไรหรือ
ขาดทุน

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

บาท

บาท

784,437
469,574
(224,190)
1,086,110
262,000
106,701
2,484,632

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

(129,260)
(888,045)
(1,017,305)
1,467,327

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

งบการเงินรวม
1 มกราคม
พ.ศ. 2559

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในกำไรหรือ
กำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
ผลประโยชน์พนักงาน		
กำไรจากการขายสินทรัพย์ภายในกลุ่มกิจการ		
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ		
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		
						

2,641,552
3,746,478
7,512
1,347
5,306
6,402,195

1,254,054
451,173
(5,963)
(1,347)
223,954
1,921,871

1,251,582
1,251,582

3,895,606
5,449,233
1,549
229,260
9,575,648

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ		
ค่าเสื่อมราคา		
						
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ		

(5,406,100)
(5,406,100)
996,095

(2,848)
(1,002,750)
(1,005,598)
916,273

1,251,582

(2,848)
(6,408,850)
(6,411,698)
3,163,950
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
พ.ศ. 2559

บาท

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในกำไรหรือ
กำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
ผลประโยชน์พนักงาน		
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		
						

476,477
2,073,385
5,306
2,555,168

167,296
405,823
(236)
572,883

-

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

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ		

2,555,168

572,883

-

3,128,051

งบการเงินเฉพาะบริษัท
1 มกราคม
พ.ศ. 2558

บาท

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเพิ่ม (ลด)
ในกำไรหรือ
กำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

บาท

บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
ผลประโยชน์พนักงาน		
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		
						

478,363
1,127,270
5,306
1,610,939

(1,886)
141,981
140,095

804,134
804,134

476,477
2,073,385
5,306
2,555,168

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ		

1,610,939

140,095

804,134

2,555,168

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น
กลุ่มกิจการและบริษัทไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จำนวน 46,192,210 บาท และ 39,460,241 บาท (พ.ศ. 2558 :
34,503,152 และ 31,309,554 บาท) ตามลำดับ ที่เกิดจากรายการขาดทุนจำนวน 230,961,050 บาท และ
197,301,204 บาท (พ.ศ. 2558 : 172,515,758 บาท และ 156,547,668 บาท) ตามลำดับ ที่สามารถยกไปเพื่อ
หักกลบกับกำไรทางภาษีในอนาคต
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

						

บาท

บาท

บาท

บาท

เจ้าหนี้การค้า
- บริษัทอื่น		
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33.3)		
รายได้รับล่วงหน้า		
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์และอุปกรณ์		
เงินมัดจำตามสัญญา		
เจ้าหนี้อื่น			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		

7,930,191
899,984
3,689,169
45,314,299
18,282,158
2,234,739
23,390,206
101,740,746

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

1,688,888
264,430
3,844,964
742,066
12,650
2,382,511
8,935,509

21

16,554,508
9,630
4,925,277
1,427,503
1,170,024
2,499,493
14,976,335
41,562,770

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

						
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
อื่นๆ					
						

22

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

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

1,123,134
2,790,210
931,018
4,844,362

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

3,840,109
10,776,480
2,734,045
17,350,634

เงินกู้ยืม
ก)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
งบการเงินรวม

						
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งปี		
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด
ชำระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี		
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รายงานประจำปี 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

42,278,000

19,128,000

-

-

245,176,000
287,454,000

51,454,000
70,582,000

-

-
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เงินกู้ยืม (ต่อ)
ก) เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (ต่อ)
การเคลื่อนไหวสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
วิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

70,582,000 84,290,000
236,000,000
5,000,000
(19,128,000) (18,708,000)
287,454,000 70,582,000

-

-

บริษัท เกียร์เฮด จำกัด ได้ทำสัญญากู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงินเงินกู้ยืมจำนวน
110 ล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและเป็นการขยายธุรกิจการให้เช่าอุปกรณ์ เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวคิด
ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว ดังนี้
จำนวน 50 ล้านบาท ชำระคืนทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ตามอัตรา
ร้อยละที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ จำนวน 40 ล้านบาทชำระคืนทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามอัตราร้อยละที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยบริษัท แม็ทชิ่ง
แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทม์แลปส์ จำกัด ได้ทำสัญญากู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงินเงินกู้ยืมจำนวน
5 ล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวคิด
ดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวคืน
ทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามอัตราร้อยละที่กำหนดไว้ในสัญญา
เงินกู้ ตามอัตราร้อยละที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
จำกัด (มหาชน) และกรรมการคนหนึ่งของบริษัทย่อย
บริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์ จำกัด ได้ทำสัญญากู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงินเงินกู้ยืม
จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการ The Studio Park เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมขั้นต่ำหักส่วนต่างที่กำหนด (MLR - margin) ต่อปีโดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว ดังนี้
จำนวน 236 ล้านบาท ชำระคืนทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตามอัตราร้อยละที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจำนองที่ดินของบริษัท
ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรง
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและการรักษาสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้น เป็นต้น
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เงินกู้ยืม (ต่อ)
ก) เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (ต่อ)
วงเงินกู้ยืม
กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกออกมาใช้ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

						

บาท

บาท

บาท

บาท

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ครบกำหนดเกิน 1 ปี		

284,000,000

20,000,000

-

-

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

						

บาท

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร		

287,454,000

บาท

มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

บาท

70,582,000 259,245,731

บาท
62,590,667

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี
สาระสำคัญ
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนคำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่
อัตราร้อยละ 5.25 ถึงร้อยละ 6.25 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี) และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลำดับ
ชั้นมูลค่ายุติธรรม
ข)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

						
ครบกำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี		
ครบกำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี		
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

625,243
626,860
1,252,103

569,404
1,252,103
1,821,507

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

3,758,056
14,971,957
18,730,013
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เงินกู้ยืม (ต่อ)
ค)

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

เงินเบิกเกินบัญชี		
- ร้อยละ MOR
เงินกู้ยืมจากธนาคาร		 ร้อยละ MLR-1 ร้อยละ MLR
						 และร้อยละ MLR
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว		
ร้อยละ 6.00, ร้อยละ 6.00,
						 6.25 และ 9.39 6.25 และ 9.39
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ร้อยละ MLR

ร้อยละ MLR

ร้อยละ 9.39

ร้อยละ 9.39

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลา
การทำงานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของสมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ
งบการเงินรวม

						

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ		

30,770,938

27,946,905

12,396,041

10,366,925

กำไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในกำไรจากการดำเนินงาน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ		

3,161,333

2,894,569

2,029,116

709,904

การวัดมูลค่าใหม่สำหรับ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ		

-

6,202,011

-

4,020,671
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ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้
งบการเงินรวม

						

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน		
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
						

27,946,905
3,560,511
709,793
(1,108,971)
31,108,238

18,850,325
2,203,407
691,162
21,744,894

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

5,636,350
473,096
236,808
6,346,254

การวัดมูลค่าใหม่
ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
- อัตราการเสียชีวิต		
- อัตราการคิดลด		
ผลขาดทุนที่เกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง		
						

-

310,857
2,477,246
3,413,908
6,202,011

-

154,869
1,211,622
2,654,180
4,020,671

จ่ายชำระผลประโยชน์		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		

(337,300)
30,770,938

27,946,905

12,396,041

10,366,925

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
- อายุต่ำกว่า 40 ปี
- อายุ 40 ปี ถึง 55 ปี
- อายุมากกว่า 55 ปี
อัตราการลาออกโดยสมัครใจ
- อายุต่ำกว่า 30 ปี
- อายุ 30 ปี ถึง 40 ปี
- อายุ 40 ปี ถึง 55 ปี
- อายุมากกว่า 55 ปี
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พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ร้อยละ

ร้อยละ
2.80
3

2.80
3

6
4
3

6
4
3

24
14
9
0

24
14
9
0

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
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ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 20
ร้อยละ 1

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 20
ร้อยละ 1

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

ลดลง ร้อยละ 6.60
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.45
ลดลง ร้อยละ 7.16
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.37

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

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.59
ลดลง ร้อยละ 6.62
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.91
ลดลง ร้อยละ 0.41

การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และ
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อ
สมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) ในการคำนวณหนี้สินโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการปรับปรุงการเสียชีวิตของพนักงาน

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

		
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
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ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงในหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กำหนดไว้ โดยความเสี่ยง
ที่มีนัยสำคัญมีดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริงของพันธบัตร

ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ
		

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะทำให้หนี้สิน
ของโครงการเพิ่มสูงขึ้น
ภาระผูกพันโครงการบำเหน็จบำนาญบางส่วนได้ผูกอยู่กับภาวะเงินเฟ้อ
โดยเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 11 ปี (พ.ศ. 2558 : 12 ปี)
การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด :
งบการเงินรวม

ณ ปี พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม		

น้อยกว่า 1 ปี

ระหว่าง 1 - 2 ปี

ระหว่าง 2 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6,092,581
6,092,581

8,464,286
8,464,286

2,918,122
2,918,122

50,415,050
50,415,050

67,890,039
67,890,039

งบการเงินรวม

ณ ปี พ.ศ. 2558
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม		

น้อยกว่า 1 ปี

ระหว่าง 1 - 2 ปี

ระหว่าง 2 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

2,989,405
2,989,405

6,092,581
6,092,581

11,204,753
11,204,753

55,278,666
55,278,666

75,565,405
75,565,405

งบการเงินเฉพาะกิจการ
น้อยกว่า 1 ปี

ระหว่าง 1 - 2 ปี

ระหว่าง 2 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ณ ปี พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม		

-

5,123,483
5,123,483

1,537,092
1,537,092

22,533,246
22,533,246

29,193,821
29,193,821

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ ปี พ.ศ. 2558
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม		
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น้อยกว่า 1 ปี

ระหว่าง 1 - 2 ปี

ระหว่าง 2 - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

-

-

6,482,920
6,482,920

22,710,901
22,710,901

29,193,821
29,193,821
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ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่า

จำนวนหุ้น
จดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
การลดทุนจดทะเบียน
การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

รวม

หุ้น

หุ้น

บาท

บาท

บาท

535,000,000
535,000,000
(3,370,149)
250,000,000
781,620,851

531,629,851
531,629,851
112,399,101
644,028,952

531,629,851
531,629,851
112,399,101
644,028,952

658,317,844 1,189,947,695
658,317,844 1,189,947,695
111,242,676 223,641,777
769,560,520 1,413,589,472

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2559 หุ้ น สามั ญ จดทะเบี ย นทั้ ง หมดมี จ ำนวน 781,629,851 หุ้ น (พ.ศ. 2558 :
535,000,000 หุ้น) ซึ่งมีราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2558 : 1 บาท) หุ้นสามัญที่ได้ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่า
แล้วมีจำนวน 644,028,952 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 531,629,851 หุ้น)
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดย
การยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3.37 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีมติอนุมัติเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจำนวน 250 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายต่อ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท โดยมีอัตราการจองซื้อ
1 หุ้นเดิมต่อ 0.4702 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14
กันยายน พ.ศ. 2559 และวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ตามลำดับ
ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผุ้ถือหุ้นเดิมและได้รับชำระค่าหุ้น
จำนวน 112.40 ล้านหุ้น หุ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 224.80 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนหุ้นที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้นจำนวน 1.16 ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ โดยภายหลังการจำหน่ายหุ้น บริษัทมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วเพิ่มขึ้นจาก 531.63 ล้านบาท
เป็นจำนวน 644.03 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 658.32 ล้านบาท เป็น 769.56 ล้านบาท

25

สำรองตามกฎหมาย
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

10,658,657
10,658,657

8,309,781
2,348,876
10,658,657
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
หลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองตามกฎหมายไม่สามารถจัดสรรได้จนกว่าสำรองนี้จะมี
มูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

26

รายได้อื่น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

						

บาท

บาท

บาท

บาท

เงินปันผลรับ		
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (หมายเหตุ 33.4)		
ดอกเบี้ยรับ		
รายได้ค่าบริหารจัดการให้แก่บริษัทย่อย		
กำไรจากการชดเชยความเสียหาย		
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์		
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		
อื่นๆ					
						

2,403,371
924,891
591,785
45,455
2,281,212
6,246,714

4,927,488
204,988
110,035
1,965,048
7,207,559

27

						
ดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมจากธนาคาร		
สัญญาเช่าการเงิน		
						

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

5,005,684
1,081,497
6,087,181

5,804,918
557,071
6,361,989

146,972
146,972

822
197,823
198,645

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม

						
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์		
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า (หมายเหตุ 17)		
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร		
ค่าบริการจ่ายบุคคลภายนอก		
ค่าเช่า				
ค่านายหน้า		
158

45,499,755
10,414,273
3,372,078
1,326,000
1,238,801
61,850,907

ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม

28

8,597,121
1,480,543
360,000
105,300
10,542,964

รายงานประจำปี 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

16,980,150 17,278,537
58,782,745 53,164,442
1,269,747
370,118
228,026,170 231,847,403
4,233,366
2,714,637
47,010,072 46,997,884
15,693,625 22,924,490
44,859,200 64,011,169
3,286,462
3,249,998

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

10,578,135
68,070
37,728,957
607,925
35,720,284
9,261,977
42,106,881
825,000
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ค่าใช้จ่ายอื่น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

						

บาท

บาท

บาท

บาท

ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์		
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน		
ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยน		
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย		
						

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

5,613,230
5,613,230
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1,794,702
45,029,301
6,250,000
53,074,003

5,613,229
13,435,898
19,049,127

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม

						
ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ภาษีเงินได้		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

7,156,503
(920,465)
6,236,038

(572,883)
(572,883)

(140,094)
(140,094)

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

กลุ่มกิจการต้องจ่ายภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีด้วยจำนวนที่แตกต่างจากจำนวนที่คำนวณขึ้นตามอัตราภาษี
ร้อยละ 20 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20) ดังนี้
งบการเงินรวม
						
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		
ภาษีเงินได้คำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20)		
ผลกระทบ :
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
สุทธิจากภาษี		
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้		
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้		
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีเงินได้ได้ 2 เท่า		
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
รายการอื่นๆ		
ภาษีเงินได้		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

(61,815,311) (38,382,245) (98,077,113)

(8,244,265)

(12,363,062)

(1,648,853)

(7,676,449) (19,615,423)

644,167
(197,677)
1,438,125
(56,796)

1,958,457
1,407,439
(74,537)

10,922,356
(14,923)

(9,099,951)
2,907,646
(26,382)

11,680,475
1,145,232

10,610,972
10,156
6,236,038

8,135,107
(572,883)

7,727,446
(140,094)
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ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารขาดทุนสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วในระหว่างปี
การคำนวณขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		
ขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)		
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)		

32

พ.ศ. 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

556,812,613 531,629,851 556,813,163 531,629,851
(65,828,501) (50,239,134) (97,504,230) (8,104,171)
(0.12)
(0.09)
(0.18)
(0.02)

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
32.1 หนังสือค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็น
หลักประกันสำหรับสัญญาเช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์ เพื่อค้ำประกันผลงาน และการใช้ไฟฟ้า
ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 1.73 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 3.56 ล้านบาท) กลุ่มกิจการใช้เงินฝาก
ประจำและออมทรัพย์กับธนาคารจำนวน 1.73 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 3.33 ล้านบาท) เป็นหลักประกันสำหรับ
หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
32.2 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งไม่ได้รับรู้ใน
งบการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม

						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

181,995,272 492,575,678

-

-

32.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับการเช่าที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมียอดรวมของจำนวนเงินค่าเช่าขั้นต่ำภายใต้สัญญาเช่าที่
ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้
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งบการเงินรวม
						
ภายใน 1 ปี		
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี		
เกินกว่า 5 ปี		
						

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

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

8,501,171
10,830,947
11,700,000
31,032,118

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

1,604,211
5,985,263
11,700,000
19,289,474

32.4 การค้ำประกัน
บริษัทค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารให้แก่บริษัท เกียร์เฮด จำกัด และบริษัท ไทม์ แลปส์ จำกัด จำนวน 110
ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 110 ล้านบาท) และจำนวน 5 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 5 ล้านบาท) ตามลำดับ (หมายเหตุ 22)
บริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์ จำกัด ได้นำที่ดินไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารจำนวน 500
ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : ไม่มี)
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รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง
โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อยและบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ
เหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคล
เหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
บริษัทถูกควบคุมโดยบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย บริษัทใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทคิด
เป็นจำนวนร้อยละ 44.65 จำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 55.35 ถือโดยบุคคลทั่วไป รายละเอียดของบริษัทย่อยได้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุข้อที่ 13
รายการค้ากับบริษัทในกลุ่มกิจการ บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จำกัด ถือเป็นรายการค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการและครอบครัวของกรรมการถือเป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
33.1 รายได้จากการขายและบริการ
งบการเงินรวม
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

						

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได้จากการจัดงานแสดง
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		

1,845,723

6,975,952

-

-

รายได้ค่าเช่าของประกอบฉาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		

-

8,156,598

-

8,156,598

ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 33.4)		

-

-

8,597,121

10,414,273

รายได้อื่น
บริษัทย่อย		

-

-

360,000

1,726,000

33.2 การซื้อสินค้าและบริการ
งบการเงินรวม
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

						

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

ต้นทุนการให้บริการ
บริษัทย่อย		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
						

15,421,239
15,421,239

32,386,275
32,386,275

3,687,656
15,421,239
19,108,895

4,625,597
32,386,275
37,011,872

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
บริษัทย่อย		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
						

2,912,593
2,912,593

3,116,227
3,116,227

15,872
1,662,950
1,678,822

17,918
1,993,725
2,011,643

ค่าเช่าอาคาร
กรรมการบริษัท		

1,122,395

1,122,395

-

-
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33.3 ยอดคงเหลือที่เกิดจากรายได้ค่าสินค้า/บริการและการซื้อสินค้า/บริการ
งบการเงินรวม
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

						

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

เงินมัดจำ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		

-

138,000

-

-

เจ้าหนี้การค้า
(รวมอยู่ใน หมายเหตุ 20 “เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น”)
บริษัทย่อย		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
						

899,984
899,984

9,630
9,630

667,232
899,984
1,567,216

254,800
9,630
264,430

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		

179,377

258,000

110,693

173,000

33.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัทย่อย
ยอดคงเหลือต้นปี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือต้นปี - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยระหว่างปี
ดอกเบี้ยรับ (หมายเหตุ 33.1)
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รับคืนเงินให้กู้ยืมในระหว่างปี
ดอกเบี้ยรับชำระในระหว่างปี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือสิ้นปี - สุทธิ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

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

182,387,191
(14,367,127)
168,020,064
24,200,000
10,414,273
14,367,127
(59,446,000)
(10,605,464)
146,950,000

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยอยู่ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ
6.00 ต่อปี) และมีกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
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33.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการ
งบการเงินรวม
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

						
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กรรมการบริษัท		

34

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

47,010,072

46,997,884

33,826,752

35,720,284

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 มีมติจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 จำนวนทั้งสิ้น 137,600,899 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอเสนอขายหุ้น
ละ 2 บาท โดยมีอัตราการจองซื้อ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.213656 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
:
ชื่อบริษัท
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
		
		
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Homepage
:
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
:
ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
:

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ผลิตรายการโทรทัศน์ ผลิตภาพยนตร์โฆษณา และมีธุรกิจของ
บริษัทย่อยดังนี้ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ ธุรกิจ
Post Production และธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ
เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
0-2669-4200-9
0-2243-4124, 0-2243-1494
www.matchinggroup.com
781,629,851 บาท
644,028,952 บาท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ที่ตั้งสำนักงาน
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Homepage
:
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
:

บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
ให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในถ่ายทำภาพยนตร์
เลขที่ 173/13-14 ซอยพหลโยธิน 44 ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม จตุจักร กรุงเทพฯ
0-2940-0787-90
0-2940-0318
www.matchinggroup.com
175,500,000 บาท

ชื่อบริษัท
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
		
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Homepage
:
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
:

บริษัท ไทม์แลปส์ จำกัด
ผลิต รับจ้าง ตัดต่อ ทำเทคนิคพิเศษทางภาพ บันทึกเสียง
ซึ่งภาพยนตร์
เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
0-2669-4200-9
0-2243-4124 , 0-2243-1494
www.matchinggroup.com
40,000,000 บาท
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บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
:
		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
		
สาขา
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Homepage
:
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
:

บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
( ชื่อเดิม “บริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์ จำกัด”)
ให้เช่าสตูดิโอ
เลขที่ 305/12 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เลขที่ 999 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
0-2669-4200-9
0-2243-4124, 0-2243-1494
www.matchinggroup.com
780,000,000 บาท

ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage

:
:
:
:
:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแตง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9000
0-2009-9991
www.set.or.th/tsd

ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท
:
ที่ตั้งสำนักงาน
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Homepage
:

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

ข้อมูลที่ปรึกษากฎหมาย
ชื่อบริษัท
:
ที่ตั้งสำนักงาน
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Homepage
:
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รายงานประจำปี 2559

บริษัท สำนักงานกฎหมาย สยามพรีเมียร์ จำกัด
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 จ�ำกัด (มหาชน)
Matching Maximize Solution Public Company Limited

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
Matching Maximize Solution Public Company Limited
305/12
ซอยสุสิตโขทักรุยงเทพฯ
6 ถนนสุ
โขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
305/10 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุ
สิต เขตดุ
10300
305/12
Soi
Sukhothai
6,
305/10 Soi Sukhothai 6, Sukhothai Rd. Dusit Bangkok 10300 Sukhothai Rd. Dusit Bangkok 10300
. 0 2669
4200-9
Tel. 0 2443 6543-6, 0 2669 4200-9 Fax : 0 2243Tel4124,
0 2243
1494Fax : 0 2243 4124, 0 2243 1494
http://www.matchinggroup.com
http://www.matchinggroup.com

