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¹ÒÂâÍÀÒÊ à©Ô´¾Ñ¹¸Ø�
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการบริษัท

นายโอภาส เฉิดพันธุ
ประธานกรรมการบริหาร

¹ÒÂ·¹§ ÅÕ้ÍÔÊÊÃÐ¹Ø¡ÙÅ
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

สูงเป็น 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา และพุ่งสูงมากถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับปีแรก 
โดยในปี 2563 ทางบริษัทมีการตั้งเป้าไว้ว่าจะมีรถบ้านคาราวานทั้งหมด 
200 คัน เพื่อรองรับงานท่องเที่ยว งานแข่งขันกีฬาต่างๆ รวมถึงงาน
เทศกาลดนตรี และยังมีงานอื่นๆในประเทศอีกมากมายรองรับ
 สำหรับธุรกิจการจัดงาน ในปีนี้นั้นทางบริษัทฯได้จัดทั้งงาน 
Thailand Mobile EXPO มหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 
และร่วมด้วยงานอีก 2 งาน คือ Idol EXPO มหกรรมไอดอลที่มากที่สุด
ในประเทศไทย และ Thailand Game EXPO มหกรรมเกมและอุปกรณ์
เกมมิ่งที่ใหญ่ทีสุดในประเทศที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2562 รับกระแส
อีสปอร์ตท่ีกำลังมาแรงใน และปี 2563 น้ีน่าจะเป็นจุดสำคัญของการจัดงาน 
เพราะแวดวงโทรคมนาคมของประเทศไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สำคัญเกิดขึ้น ซึ่งก็คือการประมูลคลื่นความถี่ 5G และคลื่น 5G นี้จะทำให้
เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้บริโภค เพราะมือถือในปัจจุบันนั้นไม่รองรับ
คลื่นความถี่ 5G ทำให้ผู้บริโภคต้องเปลี่ยนมือถือทั้งหมด จึงจะสามารถ
ใช้งานคลื่นความถี่ 5G ได้ และถือเป็นโอกาสที่ดีของการจัดงาน Thailand
Mobile EXPO ในปีหน้าที่จะถึงนี้
 ทั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ 
สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้า
ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่บริษัทเสมอมา รวมถึงผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทที่ร่วมมือร่วมใจผลักดันบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าตาม
พันธกิจและแผนการดำเนินงานของบริษัท ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะ
ยังคงมุ่งม่ันทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

003ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

        บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
        “Transformation Provider” ผู้นำ 
                  ในธุรกิจจัดงาน มือถือ การท่องเที่ยว       
        และกีฬาที่มีการผสมผสานความล้ำสมัย
        ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ตอบสนอง
        ความต้องการของลูกค้าและตลาดได้
                                            ครบวงจรภายใต้หลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไป
กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ในปี 2562 ทางบริษัทได้จัดงาน
อย่างต่อเนื่องทั้งด้านการจัดงานกีฬา และการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาในประเทศ และในปี 2563 บริษัทได้จัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก
ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า Ultra Trail Thailand 2020  
ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสม
มีสัญลักษณ์ทางธรรมชาติ ที่สวยงาม ภูมิประเทศที่ท้าทาย ทำให้สามารถ
ดึงดูดนักกีฬาจากต่างประเทศมาเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างมากมาย 
ทั้งนี้การจัดงานแข่งขันวิ่งเทรลในครั้งนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการ
จัดการแข่งขันวิ่งเทรลโดย UTMB International ซึ่งถือเป็นองค์กร
ที่จัดการแข่งขันวิ่งเทรลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในรายการ Ultra Trail 
Mont-Blanc (UTMB) อย่างเป็นทางการ
 สำหรับธุรกิจรถคาราวานนั้นมีการเติบโตเป็นอย่างมาก โดยใน
ปีนี้นั้นรถบ้านคาราวานมีสถิติการเติบโตทั้งการบริการรถที่สูงขึ้นจากวันแรก
ท่ีเร่ิมธุรกิจ และแนวโน้มราคายังพุ่งสูงข้ึนต่อเน่ืองในอัตราท่ีน่าต่ืนเต้นเป็น
อย่างมาก เช่น รถบ้านจากงานเทศกาลดนตรีชื่อดัง นั้นมีอัตราการเติบโต
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»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

¹ÒÂ·¹§ ÅÕ้ÍÔÊÊÃÐ¹Ø¡ÙÅ
µÓáË¹‹§  »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

 »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์   
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
มูลนิธิกนก-โสภา

2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท บุศยพรรณ จำกัด

2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท วังจุฬา จำกัด

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น จำกัด

2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เดอะ สตูดิโอ โปรดักชั่น จำกัด

2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เซ่งง่วนฮง จำกัด

2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด

2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท คลินิกรถเครื่อง จำกัด

2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ซันโกลด์ โฮลดิ้ง จำกัด

2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด

2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ จำกัด

2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด

2536 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2529 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2529 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด

2526 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ไทยแสตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 60 ปี
คุณวุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจการค้า สาขาการตลาดอุตสาหกรรม
NANZAN UNIVERSITY, JAPAN

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 136/2017 

สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท : 0.50%
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ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 133/2017 
วันที่ 16 มกราคม 2560

สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท : 20.02%

2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จำกัด

2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ดู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด

¹ÒÂâÍÀÒÊ à©Ô´¾Ñ¹¸Ø�
µÓáË¹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹
»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ
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ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 134/2017 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท : 4.23%

ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท
อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท : 12.65%

2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 134/2017 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ·Ó§Ò¹»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

¹ÒÂ¸ÕÃÇÑ²¹� ÊØÇÃÃ³¾Ô¹Ô¨
µÓáË¹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ½†ÒÂÊÒÃÊ¹à·È

¹ÒÂ¸ÃÒ¸Ã ÂÇ§ºÑ³±Ôµ

 µÓáË¹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ½†ÒÂ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ
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ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท

อายุ : 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท : 2.61%

2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์
และวิศวกรรม 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ            

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 133/2017 
วันที่ 16 มกราคม 2560

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

¹Ò§ÊÒÇ»ÃÐ¾ÔÁ¾ÃÃ³ àÅÔÈÊÔÃÔÊÔ¹

µÓáË¹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ½†ÒÂ¢ÒÂáÅÐ¡ÒÃµÅÒ´
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คุณวุฒิการศึกษา :

บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 136/2017 
วันที่ 3 เมษายน 2560

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program 
(CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 78/2017 
วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Mangement
Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 14/2017 
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2560

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Orientation Course – CFO Focus 
on Financial Reporting รุ่นที่ 2/2017 วันที่ 14 – 15 กันยายน 
2560

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

µÓáË¹‹§ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ½†ÒÂºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¹Ò§ÊÒÇÍÑ»ÉÃ ÇÔÅÒÊÈÑ¡´Ò¹¹· 

ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท

อายุ : 41 ปี

สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท 0.35%

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน

หุ้นส่วน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชชดานนท์

2556 – ปัจจุบัน

หุ้นส่วน 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ชัยหลีจั่น

2554 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด2554 – 2559

ผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด2551 – 2554

ผู้ช่วยอาวุโสผู้สอบบัญชี 
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2547 – 2550

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2545 – 2547

ปริญญาตรี

ปริญญาโท



ตำแหนง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี

บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท 0.25%

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 136/2017 
วันที่ 3 เมษายน 2560

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

¼È. ÍÃ·ÑÂ ÇÒ¹Ôª´Õ
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

µÓáË¹‹§

2560 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2561 – ปัจจุบัน

หุ้นส่วน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิดสไมลบายฮอปเปอร์

2558 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

2548 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2538 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2550 – 2561
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ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยอชท์ ไลฟ์ จำกัด 

ปริญญาโท

Master of Legal Institution (M.L.I), Master of 
Law (L.L.M.) University of Wisconsin-Madison, 
United States

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 137/2017 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ เอ็ดดูเคชั่นแนล ซิสเท็ม จำกัด  

2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แมดดิสัน โกลเบิล เทรดดิ้ง จำกัด

2545 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียนทิวไผ่งาม

2534 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ณัฐหทัย จำกัด

2532 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทริปเปิล เอ็น จำกัด

ปริญญาเอก

Doctor of Juridical Science 
University of Wisconsin-Madison, United States

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี

BSC Industrial Design 
Brunel University, London

ปริญญาโท

Master of Business Administration 
Sasin Graduate Institute of Business Administration,
Chulalongkorn University

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 137/2017 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
บริษัท บางกอก เก็ท ฟิต จำกัด

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
บริษัท บอร์นฟรีทูไตร จำกัด

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
บริษัท ไบค์ โซน จำกัด

2551 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโครงการ Bangkok Business 
Challenge ศูนย์ Sasin Sustainability and
Entrepreneurship Center
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2551 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท เกษร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2549 – 2556
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´Ã. ³Ñ°¡ÄÉ®� ·ÔÇä¼‹§ÒÁ
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

µÓáË¹‹§

¹ÒÂ¤§¾Ñ¹¸Ø� »ÃÒâÁªÏ
¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

µÓáË¹‹§



ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
àÃÕÂ¹ ·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม วิชั่น  จำกัด (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมายและการบริหารจัดการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจัดทำตาม
แนวทางและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร
หรือพนักงานของบริษัท ตามรายนามและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำนาจหน้าท่ี โดยตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การ
บริหารจัดการความเส่ียง และการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และได้รับความร่วมมือจากกรรมการอิสระ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ท้ังน้ีเพ่ือ
ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ และมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
ตลอดจนรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้
 ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จำกัด (มหาชน) ท่ีกำหนดขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบและระเบียบบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนท้ังส้ิน 4 คร้ัง โดยในการประชุม
แต่ละคร้ังมีกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวาระท่ีเก่ียวข้อง  ซ่ึงสามารถสรุปสาระสำคัญของ
งานท่ีปฏิบัติได้ดังต่อไปน้ี

 1.  การสอบทานงบการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการพิจารณา
นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำข้ึนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป รวมท้ังประกาศของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเช่ือถือได้ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำคัญในงบการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี
อย่างเป็นทางการจำนวน 1 คร้ัง เพ่ือปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลท่ีมีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน

 2.  การสอบทานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและโปร่งใส  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนด
ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี  คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เป็นประจำทุกปี และส่งเสริมให้บริษัท มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการท่ีดี  โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 3.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม มีการต้ังเป้าหมายการทำงานอย่างรอบคอบ วัดผลได้ และมีการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือผล
การดำเนินงานต่างจากเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขเม่ือพบความเส่ียงท่ีเป็นจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน  นอกจากน้ีคณะ
กรรมการตรวจสอบยังได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เพ่ือดูแลป้องกันทรัพย์สิน ลดความเสียหาย ลดการทุจริต และใช้ใน
การบริหารจัดการบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได้ โดยมีการสอบทานให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบ
ประจำปี และทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอได้  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการจำนวน 1 คร้ัง เพ่ือให้ความเห็นและข้อแนะนำแผนการตรวจสอบประจำปี การ
บริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ 
ไม่พบความเสี่ยงที่เป็นนัยสำคัญ
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ผศ. อรทัย วานิชดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 
 
 4.   สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อ
กำหนดต่าง ๆ ดังกล่าว

 5.   การคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยประเมินความเป็น
อิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอย
ทุกข์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท เพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 6.   สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงการสอบทาน 
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทุกรายการอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน  และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าปกติด้วยราคาที่สมเหตุสมผล 

 7.   ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม และได้รายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  อย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบและได้รายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
เชื่อถือได้ และบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลมีการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
ไม่พบรายการที่กระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ  

012 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2562
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ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

àÃÕÂ¹ ·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น  จำกัด (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน 
ตามรายนามและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ี และตามรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบ โปร่งใส และเต็มความสามารถเพ่ือประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท และ ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าท่่ีดังต่อไปน้้ี 

1.  พิจารณากล่ันกรองแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2.  ติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้ดำเนินงานบรรลุ เป้าหมายท่ีวางไว้ และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

     พิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

3.  พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการข้ึนเงินเดือนประจำปีและนโยบายการจ่ายโบนัสพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงาน

     ระดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

4.  กล่ันกรองเร่ืองต่าง ๆ ท่่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งม่ันท่่ีจะปฏิบัติหน้าท่่ีด้วยความระมัดระวังรอบคอบและซ่ือสัตย์สุจริตอย่างเต็มความสามารถโดยคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมท้ังดูแลให้บริษัทมีระบบการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท เพ่ือบรรลุ เป้าหมาย ซ่ึงจะไปสู่ความย่ังยืนทางธุรกิจต่อไป

นายโอภาส เฉิดพันธุ์
ประธานกรรมการบริหาร



ผศ. อรทัย วานิชดี
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

àÃÕÂ¹ ·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม วิชั่น  จำกัด (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจำนวน 
3 ท่าน ซึ่งในที่นี้เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ตามรายนามและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความมุ่งม่ันท่ีจะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลและบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เพ่ือ
สร้างความม่ันใจว่ามีการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและครอบคลุมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าท่ีในการกำหนดนโยบาย เสนอแนะ
แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ  ติดตามและตรวจสอบความเส่ียงของบริษัท โดยในปี 2562 มีการประชุมจำนวน 4 คร้ัง พิจารณาเร่ืองท่ี
สำคัญ สรุปได้ดังน้ี

 (1)   พิจารณาความเส่ียง ผลกระทบ มาตรการบริหารความเส่ียงสำหรับปี 2562 ท่ีฝ่ายบริหารได้ประเมินและจัดระดับความเส่ียง และติดตาม
ความคืบหน้าการบริหารจัดการความเส่ียงน้ัน ๆ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงข้ึน

 (2)  ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือขจัดและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน มารายงานผลการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ

 (3)   ทบทวนความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ให้สอดคล้องกับธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน เพ่ือลดความเส่ียงท่ีสำคัญของบริษัท 

 (4)   ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 
 จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความม่ันใจว่าการบริหารความเส่ียงของบริษัทดำเนินไปอย่างต่อเน่ือง 
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมกับธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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1.   ¼È. ÍÃ·ÑÂ ÇÒ¹Ôª´Õ

2.   ¹ÒÂâÍÀÒÊ à©Ô´¾Ñ¹¸Ø�

3.   ¹Ò§ÊÒÇÍÑ»ÉÃ ÇÔÅÒÊÈÑ¡´Ò¹¹·� 
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นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ เป็นเลขานุการคณะสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 
2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1.  พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง

 2.  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 3.  พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของคณะกรรมการ และผู้บริหาร ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถ
จูงใจ และรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความ
ชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำเสนอต่อที่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติ และนำเสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร”

 4. ทำการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2562 และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง
 นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เมื่อครบกำหนด
เวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการประชุมให้คณกรรมการบริษัททราบ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบเต็ม
ความสามารถ และเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งมี
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.    ¹ÒÂ·¹§ ÅÕ้ÍÔÊÊÃÐ¹Ø¡ÙÅ

2.    ¼È. ÍÃ·ÑÂ ÇÒ¹Ôª´Õ

3.    ¹ÒÂâÍÀÒÊ à©Ô´¾Ñ¹¸Ø�

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

àÃÕÂ¹ ·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 
จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
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¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õ่ÊÓ¤ÑÞ
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

»‚ 2562

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

»‚ 2562 »‚ 2561 »‚ 2560

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹  (Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·)                                   

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃ

ÃÒÂä´ŒÃÇÁ

¡ÓäÃ¢Ñ้¹µŒ¹

¡ÓäÃ (¢Ò´·Ø¹) ÊÓËÃÑº»‚

°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ (Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·)

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ

Ë¹Õ้ÊÔ¹ÃÇÁ

Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÍÑµÃÒ¡ÓäÃÊØ·¸Ô (%)   

ÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (%)                                                      

ÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡ÊÔ¹·ÃÑ¾Â� (%)

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹Ë¹Õ้ÊÔ¹µ‹ÍÊ‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ (à·‹Ò)

¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹) µ‹ÍËØŒ¹  (ºÒ·) 

à§Ô¹»˜¹¼Åµ‹ÍËØŒ¹ (ºÒ·)

333.40

334.42

108.51

29.79

358.68

193.01

165.67

8.91

19.64

8.68

1.17

0.15

-

332.73

333.88

108.96

30.65

361.97

195.44

166.53

9.18

20.15

8.88

1.17

0.15

-

450.49

450.85

27.52

(50.46)

328.05

190.34

137.71

(11.19)

(49.62)

(21.65)

1.38

(0.37)

-

284.07

284.75

109.32

29.05

138.19

72.49

65.70

10.20

56.76

25.78

1.10

1.45

54,000
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         รายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการปี 2562 หลักๆ มาจากการจัดงาน “Thailand Mobile EXPO” มหกรรมโทรศัพท์มือถือท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศโดยได้จัดที่สถานที่แห่งใหม่เป็นปีแรก คือที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีการใช้พื้นที่การจัดงานใหญ่ที่สุดถึง 3 ฮอลล์ รวมมากกว่า 
20,000 ตารางเมตร พร้อมกับการจัดงาน “Thailand Game EXPO” งานมหกรรมเกมและอุปกรณ์เกมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และงาน “Idol EXPO” 
งานมหกรรมที่รวมไอดอลในไทยไว้มากที่สุด 
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               ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวม 361.97  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 33.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.34  เมื่อเทียบกับปี 
2561 หลัก ๆ มาจากจำนวนรถคาราวานที่เพิ่มขึ้น 

                 ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 30.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 81.11 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 160.75  เมื่อเทียบกับปี 
2561 เนื่องจากมีงานเพิ่มขึ้น และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถทำกำไรขั้นต้นและกำไรสำหรับปีได้ดีขึ้น 
                   นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทมีการใช้รถคาราวานในงานหนึ่งมากถึง 95 คัน เมื่อเทียบกับปี 2561 มีการใช้รถคาราวานในดังกล่าวเพียง 
58 คัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 64  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรถคาราวานให้บริการมากที่สุดในประเทศไทยถึง 117 คัน และในปี 2562
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรถคาราวานเพิ่มขึ้น 6.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 179 เมื่อเทียบกับปี 2561 
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ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :

เลขทะเบียนบริษัท :

ชื่อย่อหลักทรัพย์ :

ประเภทธุรกิจ :

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

เว็บไซต์ (URL) :

ทุนจดทะเบียน :

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว :

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น :

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

0107561000021

MVP

ประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดงานแข่งขันกีฬา 

ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 

อีกทั้งการประกอบธุรกิจพาณิชย์

เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 ถนนรามคำแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(66) 2-735-1201 , (66) 2-735-1202, (66) 2-735-1204

(66) 2-735-2719

http://www.mvisioncorp.com

200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

á¼¹·Õ่µÑ้§ºÃÔÉÑ·

ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
àÅ¢·Õ่ 11/1 «ÍÂÃÒÁ¤ÓáË§ 121 ¶¹¹ÃÒÁ¤ÓáË§ á¢Ç§ËÑÇËÁÒ¡ à¢µºÒ§¡Ð»� ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10240
àºÍÃ�µÔ´µ‹Í 02-735-1201,02,04   FAX 02-735-2719

 1.  การสอบทานงบการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการพิจารณา
นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำข้ึนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป รวมท้ังประกาศของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเช่ือถือได้ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำคัญในงบการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี
อย่างเป็นทางการจำนวน 1 คร้ัง เพ่ือปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลท่ีมีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน

 2.  การสอบทานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและโปร่งใส  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนด
ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี  คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เป็นประจำทุกปี และส่งเสริมให้บริษัท มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการท่ีดี  โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 3.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม มีการต้ังเป้าหมายการทำงานอย่างรอบคอบ วัดผลได้ และมีการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือผล
การดำเนินงานต่างจากเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขเม่ือพบความเส่ียงท่ีเป็นจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน  นอกจากน้ีคณะ
กรรมการตรวจสอบยังได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เพ่ือดูแลป้องกันทรัพย์สิน ลดความเสียหาย ลดการทุจริต และใช้ใน
การบริหารจัดการบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได้ โดยมีการสอบทานให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบ
ประจำปี และทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอได้  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการจำนวน 1 คร้ัง เพ่ือให้ความเห็นและข้อแนะนำแผนการตรวจสอบประจำปี การ
บริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ 
ไม่พบความเสี่ยงที่เป็นนัยสำคัญ
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

0107561000021

MVP

ประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดงานแข่งขันกีฬา 

ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 

อีกทั้งการประกอบธุรกิจพาณิชย์

เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 ถนนรามคำแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(66) 2-735-1201 , (66) 2-735-1202, (66) 2-735-1204

(66) 2-735-2719

http://www.mvisioncorp.com

200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 1 Tower B (ข้างสถานทูตจีน)
เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 
10400
โทรศัพท์ : (66) 2-009-9000
โทรสาร : (66) 2-009-9991
TSD Call center : (66) 2-009-9999

ผู้สอบบัญชี : 1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218 หรือ
2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
3) นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด 
เลขที่ 790/12 อาคารทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (66) 2-714-8842
โทรสาร : (66) 2-185-0225

นักลงทุนสัมพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน,เลขานุการบริษัท :

E-Mail :
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ 
ir@mvisioncorp.com

               โปรดดูข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.mvisioncorp.com) และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)

020 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2562



ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ¾Ñ¹¸¡Ô¨ áÅÐà»‡ÒËÁÒÂã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨

                บริษัทได้จัดการประชุมแผนธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพ่ือพิจารณากำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจและกำหนดเป้าท่ีเป็นตัวเงินและเป้าหมาย
ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ และเสนอให้คณะกรรมบริษัทพิจารณาอนุมัติเพ่ือดำเนินการส่ือสารให้พนักงานถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

พันธกิจ (Mission)
Digital Event Provider ผู้นำธุรกิจการจัดงานอีเว้นท์ท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Biggest Digital Sport Provider ผู้นำธุรกิจการจัดงานด้านกีฬาท่ีนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Premium Marketing Provider ผู้นำธุรกิจการให้บริการด้านการตลาดในระดับพรีเมียม

Biggest Influencer Network ผู้นำด้านเครือข่ายท่ีรวบรวมผู้ทรงอิทธิพลด้านไอที เทคโนโลยี และผู้เช่ียวชาญไว้มากท่ีสุดในประเทศไทย

ดำรงการเป็นบรรษัทภิบาล และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และสังคม

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ 

 บริษัทใช้นโยบายทางการตลาดท่ีเข้าถึงลูกค้าทุกระดับ
เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ ผู้เข้าชมงานลูกค้าทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนกลับมาซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ที่บริษัทให้บริการอยู่ 
โดยการใช้การสื่อสารการตลาดต่างๆ อาทิ

1. การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ผสมผสานกับ
   เทคโนโลยีที่ทันสมัย

-  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook,Twitter,YouTube,Line,  
    Instagram เพื่อประชาสัมพันธ์ และแจ้งโปรโมชั่นต่างๆ
-  การสร้างสรรค์สื่อเเละเนื้อหาคุณภาพ (Content Marketing) 
    ในทุกช่องทางการนำเสนอสื่อเเละเนื้อหา
-  การจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Direct  Message: 
    EDM) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม และโปรโมชั่น
-  การพิมพ์ใบปลิว หรือโบวชัวร์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
-  การใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์งาน
-  การร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อสร้างโปรโมชั่น เช่น 
    การผ่อนชำระ 0% ให้กับช่องทางขายสินค้าของบริษัท
-  การนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประชาสัมพันธ์หรือนำไปใช้
    กับงานดิจิทัลเอเจนซี่ให้กับลูกค้า
-  การใช้ทุกสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อประชาสัมพันธ์งานของบริษัท    
    เช่น งานแสดงสินค้า, งานกีฬา, งานท่องเที่ยว เป็นต้น

 บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คู่ค้าของบริษัท ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทมี
คู่ค้าเป็นจำนวนมากที่ให้ความร่วมมือทางธุรกิจและให้การสนับสนุน
ที่ดีทั้งในด้านสินค้าและบริการที่หลากหลาย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจ
กับพันธมิตรคู่ค้า และร่วมกันสร้างตลาดแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยี
ด้วยกันมาตลอดส่งผลประโยชน์ไปจนถึงลูกค้าร่วมปลายทางเดียวกัน 
ถ้าบริษัทคู่ค้ามีกำไรที่ดี ขายสินค้าได้ ก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ
ซ้ำจากบริษัท ซึ่งบริษัทดำเนินนโยบายซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่เอารัด
เอาเปรียบคู่ค้า และพยายามปรับปรุงพัฒนาการบริการใหม่ๆ ให้
ทันสมัย และตอบโจทย์ทั้งคู่ค้าและลูกค้าปลายทางทุกระดับชั้น

2. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร

 บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Develop
ment) ทำหน้าที่วิจัยเพื่อหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่หรือที่
เหมาะสมนำมาให้กับการจัดงานเพื่อยกระดับและปฏิวัติวงการการ
จัดงาน เช่น การนำเอาเอาเทคโนโลยี Face recognition และ 
Optical character recognition รวมถึง AI (Artificial Intelli
gence) มาประยุกต์ใช้ในงานวิ่งในเรื่องระบุตัวตนของนักวิ่งจาก
ภาพถ่าย ตรวจสอบระยะทาง เวลาว่ิงของนักว่ิง เป็นต้น นอกจากน้ีแล้ว
ยังมีการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นด้านอื่น ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะ
บนโทรศัพท์มือถือ หรือ แม้กระทั่ง IOT (Internet Of Thing) เช่น 
การรับชำระเงินออนไลน์สำหรับการจัดงานแชทบอทสำหรับทำหน้าที่
ตอบปัญหา แสดงสินค้า การแจ้งโปรโมช่ัน ผ่านช่องทาง FaceBook 
Messenger เป็นต้น ตลอดจนระบบบริหารจัดการรถคาราวาน และ
วิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ด้าน IOT เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับรถจักรยาน
ยนต์ไฟฟ้าในระบบดูแลคลังสินค้า

3. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมายกระดับการ
    จัดการงาน

 บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทั้งภายในองค์กรและลูกค้า จึงได้นำแนวคิดการบริหาร
แบบ LEAN Management มาปรับใช้ภายในองค์กรเพ่ือลดปัญหา
และเวลาในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมเวลาการให้บริการให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ปรับระบบการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงาน
    มากขึ้น

              “Transformation Provider” ผู้นำในธุรกิจจัดงานมือถือและสินค้าไอทีเเละเทคโนโลยี การท่องเท่ียว และกีฬาท่ีมีการผสมผสานความ
ล้ำสมัยของนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้ครบวงจร

วิสัยทัศน์ (Vision)
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2545

2550

- 17 มกราคม 2545 จดทะเบียนก่อต้ังบริษัท 
   เอ็ม วิช่ัน จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 
   1 ล้านบาท
- จัดพิมพ์และจำหน่ายนิตยสาร WHATPHONE 
   Smartphone Guide และ The Edge

2555
- เร่ิมดำเนินการการตลาดในรูปแบบดิจิตอล 
   (Digital Marketing)
- เร่ิมดำเนินการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
   (Web design & Development)
- เร่ิมดำเนินการ e-Commerce ในส่วนของ 
   Online Store

- จัดงานว่ิง ภายใต้ช่ืองาน Samsung Galaxy 10K
  Thailand Championship 2016

จัดงานแสดงสินค้าสมาร์ทโฟนและไอที คร้ังท่ี 1 
Thailand Mobile EXPO

2556

2559

- 5 มีนาคม 2561 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท 
  เป็น 65 ล้านบาท 
- 9 มีนาคม 2561 จดทะเบียน แปรสภาพเป็น
  บริษัทมหาชน
- 30 กรกฎาคม และ 1-2 สิงหาคม 2561 เสนอขาย
   หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำนวน 70 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ
   1.90 บาท แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นคร้ังแรก (Initial
   Public Offering)
- 3 สิงหาคม 2561 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 
  65 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
- 7 สิงหาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
  ได้รับหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
  และเร่ิมทำการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก
  ภายใต้ช่ือ “MVP”

2561

2560

2562

3 พฤษภาคม 2556 เพ่ิมทุนจดทะเบียน 
จาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท

- ร่วมจัดงานว่ิง เช่น จอมบึงมาราธอน
   เขาประทับช้างเทรล ตะนาวศรีเทรล
- แต่งต้ังกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ให้บริการรถบ้าน (Caravan) สนับสนุนการ
   จัดงานตามสถานท่ี

- จัดงานมหกรรมเกมและอุปกรณ์เกมม่ิงในช่ือ
   Thailand GAME EXPO 2019 
- ร่วมลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ 
   1. บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด 
   2. บริษัท มัลติเทคโนโลยีเอ็กเพิร์ต จำกัด 
- บริษัทร่วม 1 บริษัท คือ 
   1. บริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด 



 1.1 งานแสดงสินค้าสมาร์ทโฟน / งานแสดงสินค้าอุปกรณ์เกม

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มธุรกิจการจัดงาน (Event) บริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดแสดงงานต่างๆ 
โดยการจัดแสดงงานที่เป็นงานหลัก มีดังนี้

รูปแบบรายได้ : รายได้หลักมาจากการให้บริการพื้นที่หรือบูธ
สำหรับการทำกิจกรรมพิเศษ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัด
จำหน่ายสินค้า การขายสื่อโฆษณาภายในงาน รายได้ค่าบริการออแก
ไนซ์เซอร์

รูปแบบรายได้ : กรณีบริษัทเป็นเจ้าของงาน-รายได้หลักมาจาก
รายได้ค่าสนับสนุนหลักและทั่วไป รายได้จากการให้บริการพื้นที่
ในการออกบูธขายสินค้า ค่าสมัครงานว่ิง และการจำหน่ายเส้ือผ้า 
อุปกรณ์แต่งกายสำหรับนักว่ิง เช่น เส้ือกีฬา หมวก และอุปกรณ์
เสริมต่างๆ เป็นต้น
                     กรณีบริษัทเป็นภาคี-รายได้หลักมาจากการจัดหา
ร้านค้ามาจำหน่ายในงาน (Expo) รายได้ค่าสนับสนุน 
                     กรณีบริษัทเป็นผู้รับจ้างจัดงาน-รายได้หลักมาจาก
ค่าบริหารจัดการงาน

รูปแบบรายได้ : รายได้จากค่าบริการรถคาราวานและเต้นท์ 
นอกจากนี้บริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายพื้นที่โฆษณา
รอบรถคาราวาน 

รูปแบบรายได้ : รายได้หลักมาจากค่าบริหารจัดการงาน

รูปแบบรายได้ : : รายได้หลักมาจากการให้บริการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์

2.ธุรกิจโฆษณาและเอเจนซี่ สื่อออนไลน์ ธุรกิจดิจิทัลเอเจนซี่ 
และธุรกิจผู้ทรงอิทธิพล (Influencers)

บริษัทแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 บริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดแสดงงานสินค้าสมาร์ทโฟน
อุปกรณ์ไอทีและเทคโนโลยี ภายใต้ชื่องาน “Thailand Mobile 
EXPO” เป็นงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนของ
แบรนด์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือซ่ึง
การจัดแสดงงานดังกล่าวเกิดจากแนวคิด ในการเป็นส่ือกลาง
ให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ 
และรวบรวมแบรนด์โทรศัพท์มือถือชั้นนำต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน 
โดยงาน Thailand Mobile EXPO จะจัดขึ้นปีละ 3 ครั้ง 
 และในปี 2562 บริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดแสดงงาน
สินค้าอุปกรณ์เกมอุปกรณ์ไอทีและทุกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เกมมิ่งเป็นครั้งแรกภายใต้ช่ืองาน “Thailand Game EXPO” 
ซ่ึงเป็นงานเปิดตัวเกมของค่ายต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเกมมิ่งซึ่งการจัดแสดงงานดังกล่าวเกิดจากแนวคิดในการ
เป็นสื่อกลางให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ 
และรวบรวมค่ายเกมช้ันนำต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน โดยงาน Thailand 
Game EXPO จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง

 เป็นบริการที่พักในรูปแบบรถคาราวานและเต้นท์ เพื่อ
ใช้เป็นที่พักสำหรับงานวิ่งต่างๆ งานเทศกาลดนตรี โดยให้บริการ
แก่ผู้สนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงานของบริษัทเพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายให้กับผู้สนับสนุน (Sponsor) ท่ีเข้าร่วมงานต่างๆ 
และเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอก นอกจากนี้บริษัทยังขยาย
การให้บริการรถคาราวานไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  สวนผลไม้
ต่างๆ เช่น สวนละไม บ้านนากาแฟ ราชประชารีสอร์ท Eureka 
Beach Café เป็นต้น

 1.2 บริการจัดงานเกี่ยวกับงานท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 
 อาทิการจัดงานวิ่งมาราธอนที่กำลังได้รับความนิยม
จากการให้ความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นในปัจจุบัน 
ซึ่งการจัดงานมาราธอนของบริษัท มีทั้งงานที่บริษัทเป็นเจ้าของ
งานซึ่งบริหารจัดการงานวิ่งเอง ได้แก่ 10K Thailand Championship 
งานที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคีในการจัดงานวิ่ง เช่น จอมบึง
มาราธอน ตะนาวศรีเทรล เขาประทับช้างเทรล โดยบริษัทรับผิดชอบ
ในการจัดหาร้านค้ามาจำหน่ายในงาน (Expo) และการจัดหา
ผู้สนับสนุน (Sponsor)  และงานวิ่งที่บริษัทเป็นผู้รับจ้างจัดงาน
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เช่น งานชงโครัน งานเตรียมอุดมศึกษามินิ
มาราธอน งานอีดีเอสมิวสิครัน นอกจากนี้บริษัทยังมีการให้บริการ
รถคาราวานและเต้นท์เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับงานวิ่งต่างๆ โดย
ให้บริการแก่ผู้สนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงานของบริษัท
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้สนับสนุน (Sponsor) ที่เข้า
ร่วมงานต่าง ๆ และเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอก 

 บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านงานโฆษณาออนไลน์ (Online) ซึ่ง
เป็นการให้บริการที่ต่อยอดจากธุรกิจออฟไลน์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัท 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพราะใน
ปัจจุบันนั้นผู้บริโภคมีการใช้งานสมาร์ทโฟนและสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลาย 
และบริษัทมีช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายที่ได้รับความนิยม อาทิ  เว็บไซต์
ของบริษัท และ Facebook ของบริษัทมียอดผู้ติดตามสูงกว่าหนึ่งล้าน
ผู้ติดตาม รวมทั้งการให้บริการงานด้านเอเจนซี่ในรูปแบบออนไลน์ โดยการ
เป็นตัวแทนของแบรนด์ของลูกค้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
บนส่ือดิจิทัลครบวงจรเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มีการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการทางการตลาด มีการ
ประเมินผลและวัดผล เพ่ือให้งานท่ีทำน้ันบรรลุตามความต้องการของลูกค้า 
และความต้องการทางการตลาด ตลอดจนธุรกิจการให้บริการด้านแพลตฟอร์ม
การจัดการข้อมูลขนาดมหาศาล (Big Data Platform) 
 สำหรับส่ือออฟไลน์ (Offline) ของบริษัท ได้แก่ ส่ือประเภท
นิตยสารรายเดือนภายใต้ชื่อ “WHATPHONE” ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ด้านสมาร์ทโฟน รีวิวสมาร์ทโฟน เทคนิคการใช้งาน แนะนำอุปกรณ์ล้ำสมัย 
และแอพลิเคชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความนิยมด้านไอที แต่เนื่องจากพฤติกรรม
ผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ทำให้ความนิยมของนิตยสารมีบทบาทลดน้อยลง 
ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
จึงได้มีมติอนุมัติการยกเลิกการดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารรายเดือน
“WHATPHONE” ของบริษัท โดยจัดพิมพ์ถึงเดือนตุลาคม 2561

1.3 บริการรถคาราวานและเต้นท์ (MV Caravan

 การให้บริการการจัดงานประชุมสัมมนา ในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การจัดฝึกอบรม (Workshop) งานสัมมนา งาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดงานนิทรรศการ การจัดกิจกรรมภายใน
ของลูกค้าหลากหลายรูปแบบ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยเน้นไป
ที่งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

1.4 บริการจัดงานอื่นๆ 
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การตลาดและการแข่งขัน
              ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1) งาน Thailand Mobile EXPO/ งาน Thailand Game EXPO
    - ผู้เช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้า ซึ่งเป็นลูกค้าทางตรงของบริษัท โดยบริษัท
เน้นกลุ่มลูกค้าเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เล่นเกม ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของประเทศ ผู้ให้บริการอุปกรณ์การ
เล่นเกม ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ที่ขายสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ โดยแบรนด์ชั้นนำ
ในประเทศไทยท่ีเป็นผู้เช่าพ้ืนท่ีการจัดแสดงสินค้าภายในงาน อาทิ เช่น 
Samsung, Huawei, OPPO, VIVO, Realme,  AIS, DTAC, True
move H, Power Buy, Big C, Jaymart, Acer, Lenovo, ASUS , 
Banana IT , CSC , TG , IT City , Synnex, TG Fone และ iStudio  
by SPVI เป็นต้น 
    - ผู้เข้าชมงาน ซ่ึงเป็นลูกค้าทางอ้อมของบริษัท ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
ในเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและเกม และเทคโนโลยีของสินค้าที่สามารถ
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ ที่มีความต้องการซ้ือสินค้า อาทิ สมาร์ทโฟน
รุ่นใหม่ อุปกรณ์เสริม สินค้าไอที ผู้ท่ีชื่นชอบในแก็ตเจ็ตรุ่นใหม่ และเกม
เป็นต้น สินค้าที่มีจำหน่าย ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ หูฟัง ลำโพง ที่ใส่โทรศัพท์
มือถือ สายชาร์จโทรศัพม์มือถือ สายคล้องโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่สำรอง 
อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ แก็ดเจ็ตและอุปกรณ์เสริมต่างๆเป็นต้น
    ทุกครั้งในการจัดงาน Thailand Mobile EXPOบริษัทได้ทำการสำรวจ
ความพึงพอใจในการจัดการเพ่ือนำกลับมาพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการ
ในครั้งต่อไป ทั้งนี้เพื่อการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการจัดงานให้
อยู่เกณฑ์ดีเยี่ยม

3. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และอื่นๆ 
    บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริมต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอทีและเทคโนโลยี 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) 
 เดิมบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในร้านค้าออนไลน์ในแบรนด์
สินค้าของผู้ผลิตภายใต้แบรนด์ “Samsung” โดยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวม
ทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า
เครื่องปรับอากาศ หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้จัด
จำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าดังกล่าวในร้านค้าออนไลน์อย่างเป็น
ทางการ (Online Official) ซึ่งบริษัทร่วมกับผู้ผลิตจะจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านการตลาดบนสื่อดิจิทัลครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce ซ่ึงเป็นช่องทางการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ทันทีโดยการซื้อผ่านระบบออนไลน์ บน
เว็บไซต์ www.s-estore.com แต่เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงตั้งเเต่ปี 
2562 บริษัทจึงลดบทบาทในร้านค้าออนไลน์ลง

1.กลุ่มธุรกิจการจัดงาน อาทิ การจัดงานแสดงสินค้า งานกีฬา งาน
บริหารรถคาวาน งานนิทรรศการและงานประชุมสัมมนา

รูปเเบบรายได้ : รายได้จากการขายสินค้าให้เเก่บริษัทเเละลูกค้า
ทั่วไปเเละมีรายได้จากการสนับสนุนทางการตลาด (Marketing 
Support)โดยเป็นค่าสนับสนุนด้านการโฆษณาสินค้า Samsung 
ผ่านช่องทางออนไลน์

2) งานวิ่ง
   - ผู้สนับสนุนงาน (Sponsor) เช่นเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ บริษัท
เอกชน เป็นต้น
   - ลูกค้ากลุ่มทั่วไปที่สนใจสุขภาพและมีความสนใจในกีฬาวิ่งทุกเพศ
ทุกวัย
3) งานบริการรถคาราวานและเต้นท์
   - ผู้สนับสนุนงาน (Sponsor) 
   - ลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยวเ และกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักกีฬา
4) งานนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาและ Workshop
   - ลูกค้ากลุ่มบริษัทเอกชน ท่ีต้องการจัดงานสัมมนา นิทรรศการ หรือ 
Workshop 
   - ลูกค้ากลุ่มรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ซ่ึงต้องมีการกำหนดขอบเขต
ของงานอย่างชัดเจน ประเมินต้นทุน ศึกษาการทำ TORด้วยความรอบคอบ

             3. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และอื่นๆ (Commerce)
 นอกจากการเติบโตของสมาร์ทโฟนจะส่งผลให้ตลาดแอพลิเคชั่น
นั้นได้รับความนิยมและเติบโตขึ้นมากแล้วนั้น ในช่วงตั้งแต่ปี 2560 ปีที่
ผ่านมาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce นั้นก็ได้รับความ
นิยมในแบบก้าวกระโดดในประเทศไทยเป็นอย่างมาก บริษัทเล็งเห็นอัตรา
การเติบโตของตลาด e-commerceในประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกับ
พันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟนอย่าง “Samsung”ผลักดัน
ธุรกิจ e-commerce ซ่ึงเป็นช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ทันที ไม่ว่าจะ
อยู่มุมไหนในประเทศ
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2. ธุรกิจโฆษณาและเอเจนซี่ สื่อออนไลน์ ธุรกิจดิจิทัลเอเจนซี่ 
และธุรกิจผู้ทรงอิทธิพล (Influencers)
1) สื่อออฟไลน์ (Offline) 
 บริษัทเคยทำธุรกิจด้านนิตยสาร “WHATPHONE”  ซึ่งเป็น
นิตยสารมือถือรายเดือนยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งรวมข้อมูล
ข่าวสารและบทความจากนักเขียนที่มีชื่อเสียงเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางด้านสมาร์ทโฟนท่ีกำลังมีความนิยมอย่างสูงสุด และช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถัดสินใจซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เม่ือปี 
2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2561 ซ่ึงจัดให้มีการประชุม
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติให้ตีพิมพ์นิตยสารถึงเดือนตุลาคม 2561 
เนื่องจากทิศทางของบริษัทที่จะเน้นในธุรกิจด้านสื่อออนไลน์แทน 
2) สื่อออนไลน์ (Online) 
 เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก
ธุรกิจเดิม เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามกลุ่ม
เป้าหมายมากขึ้น และขยายฐานลูกค้าไปเป็นวงกว้าง เพราะในปัจจุบันนั้น
ผู้บริโภคยุคใหม่มีการใช้งานสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตกันอย่างแพร่หลาย ซ่ึง
ส่ือออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมอย่าง เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ (Facebook) 
ของบริษัทนั้นมียอดผู้ติดตามสูงถึงมากกว่า 1,000,000 บัญชีแล้ว
3) ดิจิทัลเอเจนซี่ (Digital agency) 
 เป็นตัวแทนของแบรนด์ในการบริหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการ
ตลาดบนสื่อดิจิตอลครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มีการวาง
แผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ โดยใช้ผู้เช่ียวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ให้บรรลุความต้องการทางการตลาด มีการประเมินผลและวัดผล เพื่อให้งาน
ที่ทำนั้นบรรลุตามความต้องการของลูกค้า และความต้องการทางการตลาด
4) ศูนย์รวมผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Influencer Network) 
 ปัจจุบันแบรนด์และบริษัทต่างๆมีการหันมาใช้งานผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด หรือ Influencer หรือ KOL เป็นจำนวนมาก และมีอัตราการเติบโต
ของยอดเงินในอุตสาหกรรมนี้ที่สูงขึ้นทุกปี บริษัทจึงมีการ Transform ส่ือ
ออนไลน์ของบริษัท ยกระดับให้กลายเป็นเครือข่ายของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด
ในด้านต่างๆ อาทิ Influencer Networkเป็นศูนย์รวม (Hub) ของผู้ทรงอิทธิพล
ทางความคิด (Influencer) ในด้านต่างๆโดยเน้นไปที่สายธุรกิจเทคโนโลยี
ที่บริษัทเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับกับการเติบโตของตลาดที่มีการลงงบประมาณ
ในส่วนของ Influencer เป็นจำนวนมาก
 



ภาวะการแข่งขัน
1. ตลาดกลุ่มผู้จัดงาน (Event) 
- การจัดงานแสดงสินค้าไอทีในประเทศไทย
 งานจัดแสดงสินค้าของบริษัทเป็นงานแสดงสินค้าประเภทสินค้า
โทรศัพท์มือถือ ไอทีและเทคโนโลยี เพื่อให้บริการกับผู้เข้าชมงาน กลุ่มผู้
สนใจในเทคโนโลยี ที่มีความสนใจหรือต้องการซื้อสินค้า โดยคู่แข่งของ
บริษัทได้แก่ ผู้จัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือและสินค้าไอทีอย่าง
เต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม คู่แข่งในการจัดแสดงสินค้าไอทีประเภทโทรศัพท์
มือถือที่เป็นคู่แข่งทางตรงของบริษัท ถือว่ามีน้อยราย และสำหรับคู่แข่งใน
ตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ COMMART, POWER BUY EXPO, Power 
Mall Electronica, Jaymart Mobile & Camera Show และ Banana 
IT เป็นต้น  เนื่องจากงานแสดงสินค้า Thailand Mobile EXPO  ของ
บริษัทถือเป็นงานมหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมี
สินค้าที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย และมีการ
ส่งเสริมการขาย ทั้งส่วนลด ของแถม ของแจก การชิงโชครางวัล รวมถึง
มีการชำระเงินที่หลากหลายร่วมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น การผ่อน
ชำระ 0% การเครดิตเงินคืน เป็นต้น ตลอดจนมีการนำเสนอเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือใหม่ๆ ที่โดดเด่น จึงได้รับความนิยมจากลูกค้า
อย่างกว้างขวางและเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน
- การจัดงานแข่งขันกีฬา ประเภทงานวิ่ง
 การจัดงานแข่งขันกีฬาประเภทงานวิ่ง ของบริษัทเป็นการสร้าง
งานท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ด้วยเทคโนโลยี โดยจุดเด่นของ
บริษัทคือ การจัดงานตามมาตรฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทยและได้รับ
การรับรองการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้
บริษัทยังเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้าง
ความแตกต่างให้กับนักวิ่ง โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงาน

3. ตลาดกลุ่มพาณิชย์และอื่นๆ (Commerce) 
 ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทได้มีการลดบทบาทการขายพาณิชย์อิเล็ก
ทรอนิกส์ หรือ e-commerce ลง เนื่องจากสินค้าเกี่ยวกับมือถือและ
เทคโนโลยีมือ รวมถึงอุปกรณ์เสริมเป็นสินค้าที่มีอายุสั้น มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทำให้สินค้าตกรุ่นได้ง่าย และ มีภาวะการแข่งขันที่สูงทำให้
ไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ บริษัทจึงทำการลด
สัดส่วนการขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ลง และมีการเริ่มขายอุปกรณ์อิเล็ค
ทรอนิกส์ในกลุ่ม ใหม่ๆ เป็นปีแรก อาทิ สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) เป็นต้น

- ดิจิตอลเอเจนซี่
 บริษัททำการตลาดดิจิตอลเอเจนซี่ของแบรนด์ในการบริหาร 
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดบนสื่อดิจิตอลครบวงจรเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้า มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ โดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุความต้องการทางการตลาด 
มีการประเมินผลและวัดผล เพื่อให้งานที่ทำนั้นบรรลุตามความต้องการ
ของลูกค้า และความต้องการทางการตลาด

 อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2562 บริษัทได้มีการลดบทบาทการขาย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce ลงเนื่องจาก สินค้าเกี่ยวกับ
มือถือและเทคโนโลยีมือ รวมถึงอุปกรณ์เสริมเป็นสินค้าที่มีอายุสั้น มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สินค้าตกรุ่นได้ง่าย และมีภาวะการแข่งขัน
ที่สูงทำให้ไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าที่บริษัทคาดการณ์ไว้บริษัทจึงทำ
การลดสัดส่วนการขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ลง และมีการเร่ิมขายอุปกรณ์
อิเลคโทรนิคในส่วนใหม่ๆ อาทิ สายใยเเก้วนำเเสง (Fiber Optic) รถ
จักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) เป็นต้น
 ในช่วงแรกนั้นมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ลูกค้ากลุ่มบริษัทเอกชน กลุ่ม
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ตลอดจนลูกค้ารายบุคคล

025ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

2. ตลาดกลุ่มโฆษณาและเอเจนซี่
- สื่อออฟไลน์
 ตลาดสื่อออฟไลน์ของบริษัท ซึ่งได้แก่การจัดทำนิตยสารรายเดือน 
ซึ่งในปัจจุบันพบว่าหนังสือและนิตยสารประเภทนำเสนอข้อมูลข่าวสารทาง
ด้านสมาร์ทโฟน รีวิวสมาร์ทโฟน (Review) เคล็ดลับและเทคนิคการใช้งาน 
(Tips) แนะนำอุปกรณ์ใหม่ๆ ล้ำสมัย (Gadget) แอพลิเคชั่นใหม่ๆ พบว่า
มีจำนวนน้อยมากในปัจจุบันตามกระแสของโลกที่นิยมด้านเทคโนโลยีที่
ล้ำสมัย ประกอบกับพฤติกรรมผู้อ่านที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้อุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ไทยมีผู้อ่านลดลง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 
เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติการยกเลิกการดำเนินธุรกิจ
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารรายเดือน “WHATPHONE” ของบริษัท โดย
จัดพิมพ์ถึงเดือนตุลาคม 2561
- สื่อออนไลน์
 ตลาดสื่อออนไลน์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางหลักสำหรับการให้
บริการโฆษณาของบริษัท ในปัจจุบันคู่แข่งสามารถเข้ามาในอุตสาหกรรม
สื่อออนไลน์ได้โดยง่าย เพราะเป็นสื่อโฆษณาที่กำลังได้รับความนิยมตาม
พัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้
บริการสื่อออนไลน์ของบริษัท บริษัทจะมุ่งเน้นไปเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับ
สมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีเป็นหลัก



ชื่อบริษัทลำดับ ประเภทธุรกิจ
ทุนจด

ทะเบียน
(ล้านบาท)

หุ้นทั้งหมด
ที่ออกจำหน่าย

หุ้น(หุ้น)

หุ้นทั้งหมดที่บริษัทถือ

จำนวนหุ้น
(หุ้น) ร้อยละ

บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด
เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562062908
โทร.  02-7351204

บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด
เลขที่ 11/1  ซอยรามคำแหง 121 หัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562075295
โทร.  02-7351204

ธุรกิจให้คำปรึกษา
ด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

ธุรกิจขายและให้
บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

5

1,000,000

1,000,000

519,999

509,997

ร้อยละ 52

ร้อยละ 51

5 1,000,000 399,999 ร้อยละ 40

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹¢Í§¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้ 
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1

บริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด
เลขที่ 143/3 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562068167
โทร. 081-7338598

ธุรกิจการให้บริการ
ด้านการจัดแข่งขัน
กีฬาแบบครบวงจร

1

2

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม
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โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

ประเภทรายได้

1. ธุรกิจการจัดแสดงงาน

2. ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่

3. ธุรกิจพาณิชย์

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท

261.82

51.92

18.99

332.73

1.15

333.88

78.42

15.55

5.69

99.66

0.34

100.00

166.82

60.32

223.35

450.49

0.36

450.85

37.00

13.38

49.54

99.92

0.08

100.00

151.67

34.93

97.47

284.07

0.68

284.75

53.26

12.27

34.23

99.76

0.24

100.00

งบการเงินรวม

ปี 2562

ล้านบาท %

262.48

51.93

18.99

333.40

1.02

334.42

78.49

15.53

5.68

99.70

0.30

100.00

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้อื่น

รายได้รวม
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1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการจัดงาน 
Thailand Mobile EXPO และความต่อเนื่องของรายได้
          บริษัทมีรายได้หลักจากการจัดงานแสดงสินค้า “Thailand Mobile 
EXPO” ซ่ึงจัดข้ึนทุกปี ปีละ 3 คร้ังในเดือนกุมภาพันธ์/พฤษภาคม,กันยายน 
เเละตุลาคม ท่ีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ต้ังแต่ปี 2550 เป็นต้นมาจนกระท้ัง
ปี 2562ได้ย้ายสถานท่ีจัดงานมาท่ีศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
เน่ืองจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิปิดปรับปรุงพ้ืนท่ี โดยบริษัทมีรายได้
จากการจัดงานดังกล่าวในปี 2560 – ปี 2562 เท่ากับ 108.39 ล้านบาท 
119.09 ล้านบาท และ 117.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น Thailand Mobile
EXPO เเละ Thailand Mobile Game EXPO เป็นร้อยละ 38.07 
ร้อยละ 26.41 และร้อยละ 35.29 ของรายได้รวมของบริษัท ตามลำดับ 
ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการจัดงานดังกล่าวได ้
ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ในอนาคตที่ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดงาน
ได้หรือความถ่ีการจัดงานลดลง หรืองานได้รับความนิยมลดลงทำให้ผู้สนใจ
เข้าร่วมงานน้อยลงจนงานไม่ได้รับการตอบรับที่ดีก็จะส่งผลให้ลูกค้าของ
บริษัทที่ซื้อพื้นที่แสดงสินค้ากับบริษัทอาจลดการเข้าร่วมงานได้ในอนาคต 
หรือหากลูกค้ารายสำคัญของบริษัท เช่น เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ ไม่เช่าพ้ืนท่ีต่อในงานดังกล่าวหรือ
หากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดงานหรือสถานท่ีจัดงาน หรือมี
เหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อการจัดงานบริษัทก็อาจได้รับผล
กระทบทำให้รายได้ของบริษัทลดลง และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
โดยรวมของบริษัทได้ 

          แผนการบริหารความเส่ียง : บริษัทเป็นคู่ค้าท่ีดีกับเจ้าของสถานท่ี
มาโดยตลอด จึงทำให้บริษัทมีความเส่ียงในเร่ืองดังกล่าวค่อนข้างน้อย

          แผนการบริหารความเส่ียง : บริษัทพยายามรักษารูปแบบการจัดงาน
ให้เป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง ทำให้งาน Thailand Mobile EXPO 
ท่ีบริษัทจัดข้ึนในแต่ละคร้ังมีความน่าสนใจ มีความแตกต่างและมีความหลากหลาย
อยู่ตลอดเวลาตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบริษัทและผู้เข้าร่วม
แสดงสินค้าเพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของท้ังผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า
และผู้บริโภคท้ังในปัจจุบันและในอนาคต บริษัทได้จัดงาน Thailand Mobile 
EXPO มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 12 ปีต่อเนื่อง 
รวมการจัดงานทั้งสิ้น 34 ครั้ง ประกอบกับผู้เช่าพื้นที่ในงาน Thailand 
Mobile EXPO เป็นเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์
มือถือช้ันนำในประเทศ และผู้จัดจำหน่ายรวมถึงผู้ประกอบการสินค้าเก่ียวกับ
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไอทีได้เข้าร่วมงานกับบริษัทมาอย่างต่อเน่ืองใน
ระยะยาว อีกท้ังในปัจจุบัน บริษัทยังมีนโยบายการเพ่ิมรายได้จากการให้
บริการงานประเภทอ่ืน ๆ โดยเน้นการจัดงานด้านอ่ืนๆเช่น Thailand Game 
EXPO งานมหกรรมเกมและอุปกรณ์เกมม่ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ตอบรับ
กระแสอีสปอร์ตในบ้านเราท่ียังคงแรงอยู่ในขณะน้ี และยังมีงาน Idol EXPO 
มหกรรมงานรวมไอดอลไทยมากที่สุดในวงการ งานจัดแสดงรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า EV EXPO และการจัดแสดงรถบ้าน MV Caravan ซึ่งทุกๆ งานนั้น
มีผลตอบรับท่ีดีทำให้ลดความเส่ียงจากกการพ่ึงพิงรายได้จากงาน Thailand 
Mobile EXPO ลดน้อยลง 

2. ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ จัดงานแสดง
สินค้า Thailand Mobile EXPO
         เนื่องจากบริษัทเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้า Thailand Mobile EXPO 
การจัดงานดังกล่าวบริษัทจึงต้องให้ความสำคัญกับสถานที่จัดงาน โดยสถานที่
จัดงานที่เหมาะสมถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการช่วยให้งานแสดงสินค้าประสบ
ความสำเร็จ โดยงานแสดงสินค้า Thailand Mobile EXPO ปัจจุบันได้ย้าย
มาจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน  
เนื่องจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ปิดปรับปรุงพื้นที่ พื้นที่กว้างขวาง 
เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS  ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการ
ไม่สามารถเช่าพื้นที่ดังกล่าวได้ในอนาคต หรือมีความเสี่ยงจากการเช่า
พื้นที่ได้น้อยลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยบริษัททำการตกลง
เกี่ยวกับแผนการจัดงาน Thailand Mobile EXPO ตลอดทั้งปี และ

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันและคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น 
         ธุรกิจของบริษัทประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่จะอ้างอิง
กับกลุ่มอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งอุตสาหกรรมดัง
กล่าวยังมีแนวโน้มการเติบโตเนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเป็นดิจิทัลมากขึ้นในปัจจุบัน 
ทำให้สินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้รับความนิยม
และให้ความสำคัญมากขึ้น จึงมีผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี
และไอทีมีจำนวนเพ่ิมข้ึน  ส่งผลให้การแข่งขันของผู้ประกอบการเร่ิมสูงข้ึน 
โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งปัจจุบัน
มีผู้ให้บริการจำนวนมากเนื่องจากไม่มีข้อจำกัดในการเข้ามาในอุตสาหกรรม 
ทำให้ตลาด E-Commerce  มีการแข่งขันในระดับสูงมาก   
          ในส่วนธุรกิจส่ือดิจิทัล โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ ปัจจุบันมีการเปิดเว็บไซต์
เป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถทำได้ง่ายและมีการแข่งขันสูงมาก 
          สำหรับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นประเภทการให้บริการหลัก
ของบริษัทอาจมีผู้ให้บริการบางรายที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันจัดงานแสดง
โทรศัพท์มือถือได้ เนื่องจากทำได้ไม่ยากนัก แต่บริษัทเป็นผู้นำการจัดงาน
แสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่ระดับประเทศที่ผู้บริโภคให้การตอบรับ
จากการจัดงานเป็นอย่างดีเร่ือยมา บริษัทจัดงานระดับประเทศดังกล่าวติดต่อ
กันมาตั้งแต่ปี 2550 อย่างต่อเนื่องแล้วรวมการจัดงานทั้งสิ้น 34 ครั้ง ทำให้
บริษัทมีประสบการณ์  มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในการจัดงาน และเป็น
ศูนย์กลางให้เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือมาพบ
กับผู้บริโภคโดยตรง 
            แผนการบริหารความเส่ียง : การที่บริษัทอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับสื่อและ
ไอที 17 ปี ทำให้มีความเข้าใจภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มตลาดโทรศัพท์
มือถือและสินค้าไอทีเป็นอย่างดี บริษัทจึงมีความสามารถในการติดตามภาวะ
การแข่งขันได้ทันต่อเหตุการณ์โดยการเจาะจงสินค้าไอทีประเภทสมาร์ทโฟน
โดยเฉพาะ และสำหรับธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) บริษัทได้มีการปรับตัว
ตามภาวะอุตสาหกรรมโดยลดบทบาทช่องทางขายออนไลน์ และหาสินค้าใหม่
มาทดแทนเพื่อจำหน่ายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสภาพตลาดปัจจุบัน 
          นอกจากนี้ ในด้านธุรกิจสื่อดิจิตัล เว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวสารด้าน
โทรศัพท์มือถือท่ีเปิดบริการอยู่และอยู่ได้นานอย่างต่อเน่ืองมีจำนวนไม่มาก 
เนื่องจากผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมในการสร้างฐานข้อมูล การให้ข่าวสาร
ที่รวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การมีเนื้อหาที่ทันสมัย น่าติดตาม
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จากประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
สื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อด้านโทรศัพท์มือถือที่ยาวนานกว่า 17 ปี  บริษัทจึง
มีความพร้อมในด้านเน้ือหาและความน่าเช่ือถือ โดยบริษัทสามารถนำเน้ือหา
และฐานข้อมูลที่มีมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการผ่านสื่อดิจิทัล
ถึงแม้รายได้จากธุรกิจสื่อดิจิทัลในปัจจุบันยังมีสัดส่วนไม่มากนัก แต่มีแนวโน้ม
การเติบโตสูงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ในส่วนของการจัดงานแสดงสินค้า บริษัทมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ  

มีการกำหนดตารางวันจัดงานล่วงหน้าอย่างชัดเจน แต่มีการจัดทำสัญญา
การเช่าพื้นที่กับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเป็นรายครั้งตามงาน
ที่จัด โดยมีการจัดทำสัญญาล่วงหน้าก่อนการจัดงานแต่ละครั้งประมาณ 
2 - 6 เดือน ทั้งนี้ จากประสบการณ์การจัดงานที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมี
ความเช่ียวชาญและชำนาญ อีกท้ังยังมีประวัติการจัดงาน (Track record) 
แบบมืออาชีพมายาวนาน และไม่เคยประสบปัญหาการเช่าพื้นที่ทั้งสถานที่
การจัดงานก่อนหน้านี้ หรือสถานที่ปัจจุบัน บริษัทจึงมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถ
เช่าพื้นที่กับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคได้ต่อไปในอนาคต 
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4. ความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัยและความเสี่ยงจาก
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยี

ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่เน้นความหลากหลายของสินค้าภายในงาน 
การเลือกสถานที่การจัดงานที่อยู่กลางใจเมือง ที่มีพื้นที่กว้างขวาง เดินทาง
สะดวก มีการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น 
การให้ส่วนลด ให้ของแถม จับรางวัลชิงโชค ประมูลสินค้าราคาถูก มีพนักงาน
ขายคอยให้คำแนะนำการเลือกซื้อสินค้าไอที มีการนำเสนอนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ของสินค้าต่างๆ ในงาน รวมทั้ง มีการประชาสัมพันธ์
ในวงกว้างที่ครอบคลุมทุกสื่อ ได้แก่ Website Facebook,YouTube,Line,
Instagram และ Twitter ของบริษัทประกอบกับความสัมพันธ์อันดีกับ
เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และผู้จัดจำหน่าย
สินค้าต่างๆ ทำให้งานแสดงสินค้าของบริษัทยังสามารถรักษาความนิยมทั้ง
จากผู้เข้าชมงานและผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและบริการในงานได้เป็นอย่างดี 

          ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าโทรศัพท์มือถือเป็นสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำให้เกิดการแข่งขันของโทรศัพท์มือถือ
โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น จะเห็นได้จากการ
เปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ตลอดเวลาเพียงในระยะเวลาห่างกันไม่นานของสมาร์ทโฟน
แต่ละรุ่น ซึ่งทำให้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าๆ  มีแนวโน้มความต้องการลดน้อยลง จาก
การมีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ของบริษัทได้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและ
สินค้าด้านเทคโนโลยี ทำให้บริษัทต้องสต็อคสินค้าในส่วนโทรศัพท์มือถือ 
แท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ และอุปกรณ์เสริมไว้เพื่อจำหน่าย บริษัทจึงมีความ
เสี่ยงเรื่องสินค้าที่จัดเก็บไว้ในสต๊อคสินค้าอาจล้าสมัยได้หรือไม่สามารถจำหน่าย
ได้ในเวลาอันสั้น เมื่อมีสินค้ารุ่นใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่ 
          แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทมีนโยบายการสต็อคสินค้าให้มี
ความเหมาะสมต่อการจำหน่ายโดยคำนึงถึงสถิติการจำหน่ายที่ผ่านมา และ
ซื้อสินค้าเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ ทำให้ลดความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัยได้ 
อันเน่ืองจากสินค้าประเภทอุปกรณ์ส่ือสาร ไอทีและเทคโนโลยี มีกระแสนิยม
เปล่ียนแปลงค่อนข้างเร็ว 
          สำหรับนโยบายการขายสินค้าคงคลังล้าสมัย บริษัทจะจัดรายการ
ส่งเสริมการขายในสินค้าที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ในการกำหนดส่วนลดก็จะ
แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับราคาตลาดของสินค้าในขณะนั้น อย่างไรก็ดี บริษัท
มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยค่อนข้างน้อย 

5. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่อาจส่งผล
ต่ออุตสาหกรรมโฆษณา

6.ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ และพรบ.คอมพิวเตอร์

          ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตอุตสาหกรรม
โฆษณาค่อนข้างมากเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะพิจารณาลดค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาลง ในปัจจุบันภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณามีแนวโน้มลดลงจาก
กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ยอดจำหน่าย
สินค้าต่าง ๆ อยู่ในภาวะที่จำหน่ายได้ยากขึ้นรวมถึงภาคธุรกิจและภาครัฐบาล
ที่ยังชะลอการใช้งบผ่านสื่อ เนื่องจากยอดขายสินค้าที่คาดการณ์ไว้ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยสื่อที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ สื่อนิตยสาร สื่อทีวี วิทยุ 
และสื่อหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตาม สื่อที่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยังเป็นสื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อในอาคาร ที่คาดว่ายังสามารถเติบโตได้ตาม
พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
          แผนการบริหารความเสี่ยง :  บริษัทมีการให้บริการที่หลากหลาย โดย
เน้นการเป็นผู้ให้บริการสื่อผ่านสื่อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตซึ่งบริษัทมีทักษะ
และความชำนาญเป็นอย่างดี อีกทั้งการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ
และไอทีระดับประเทศของบริษัท นับเป็นสื่อโฆษณาที่ดีให้กับผู้ประกอบการ
โทรศัพท์มือถือที่เข้าร่วมงาน จากการดำเนินธุรกิจที่มีการกระจายความเสี่ยง
โดยการให้บริการหลากหลายประเภทตามที่กล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทสามารถ
รับมือหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามภาวะเศรษฐกิจได้อย่างดี

ประกอบธุรกิจที่ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลทำให้บริษัทมี
ความเสี่ยงจากการที่อาจถูกฟ้องร้องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ
ของบริษัทได้ 
           แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทมีข้อกำหนดให้บุคคลที่เกี่ยว
ข้องจะต้องดำเนินงานด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์และการเผย
แพร่ข้อมูลและมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งกำหนดให้ทีมงานที่บริษัท หรือนักเขียน
อิสระที่บริษัทจัดจ้างให้ความสำคัญในเรื่องนี้ตลอดจนการใช้ภาพสาธารณะ
หรือใช้รูปภาพประกอบจากการถ่ายภาพจากสินค้าทดลองจริงของบริษัทก็
ต้องตรวจสอบลิขสิทธิ์อย่างรัดกุมก่อนใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิด
ลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะๆ โดยที่ผ่านมา 
บริษัทไม่เคยถูกดำเนินคดีฟ้องร้องในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด

7. ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์
          เนื่องจากข้อมูล เป็นสิ่งที่มีค่าในดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไร
ก็ตาม อาจมีภัยคุกคามจากภายนอกจากอินเตอร์เน็ตที่ไม่ประสงค์  ดังนั้น
บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการคุกคามจากภายนอกจากอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทได้
          แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทได้บริหารความเสี่ยงด้านการ
คุกคามข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตด้วยการติดตั้งระบบป้องกัน Anti-Virus End 
User Protection  และ Firewall ที่มีการต่อ MA กับ Subscription 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

          บริษัทดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดย
เป็นผู้จำหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.s-estore.com 
ดังนั้น บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทนั้นต้องดำเนินงานตามกฎหมายการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และประกาศคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ.2560 เรื่องการแสดง
ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ.2522 ได้กำหนดหลักการสำคัญเรื่องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 5 
ประการ ได้แก่ (1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
ที่ถูกต้อง (2) สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการ (3) สิทธิที่จะได้รับความ
ปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ (4) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรม
ในการทำสัญญา (5) สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย รวมทั้งการ
จำหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการโฆษณาซึ่งจะต้องไม่ใช้
ข้อความ (รวมถึงภาพของสินค้า) ที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือ
ใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่สำคัญที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่อาจถูกฟ้องร้อง
จากผู้บริโภคหากบริษัทไม่ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยว
ข้องในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากนี้บริษัทยังต้องติดตามการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์
ในอนาคต เช่น การแก้ไขประมวลรัษฎากร ที่อาจจะเรียกเก็บภาษีจากธุรกิจ
ออนไลน์หรือจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) 
ในอนาคต เป็นต้น
          แผนการบริหารความเสี่ยง :  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบริษัทจึงได้กำหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อ
กฎหมาย  และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึง
ติดตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่อาจบังคับใช้ในอนาคต เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง  โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

          เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งสื่อออฟไลน์ และสื่อ
ออนไลน์ รวมทั้งเทคโนโลยี และมีการจัดทำบทความการใช้รูปภาพประกอบ
ที่อาจมีลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือมีความเสี่ยงจากการตัดต่อ หรือการ
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9. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
จากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

          เน่ืองจากในปัจจุบัน บริษัทมีการใช้บริการสินเช่ือจากจากสถาบัน
การเงิน จำนวน 4 แห่ง เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นแหล่งเงินทุน
เพ่ือใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษัทมีการใช้วงเงินสินเช่ือเพ่ิมข้ึนจากการ
ขยายธุรกิจ เช่น การจัดหาสินทรัพย์เพ่ือใช้ในการจัดซ้ือรถคาราวาน เป็นต้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระหน้ี เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงิน คิดเป็นจำนวนเงิน 20.90 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน คิดเป็นจำนวนเงิน 46.89 
ล้านบาท โดยมีภาระหนี้แบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นจำนวน 16.14 ล้านบาท 
และหน้ีสินระยะยาวจำนวน 30.75 ล้านบาท ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียแตกต่างกัน
ไปแต่ละประเภทของวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับท้ังอัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ีและอัตรา
ดอกเบ้ียแบบลอยตัว ซ่ึงส่งผลให้บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ี
เปล่ียนแปลงไป
          แผนการบริหารความเสี่ยง : หากพิจารณาต้นทุนทางการเงิน
สำหรับปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับรายได้รวม 
กล่าวคือ ต้นทุนทางการเงินมีมูลค่า 2.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.68
ของรายได้รวม สำหรับสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2561 เท่ากับ 1.2 เท่า ซ่ึงอยู่ในระดับใกล้เคียงในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

10. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรหลักในการ
บริหารงาน

             ปัจจุบัน บริษัทบริหารงานหลักโดยกลุ่มผู้บริหารหลัก  ได้แก่ 
นายโอภาส เฉิดพันธุ์ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ นายธราธร ยวงบัณฑิต 
และนางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร 
ผู้บริหารหลักของบริษัท และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โดยทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ถือ
หุ้นของบริษัทสัดส่วนรวมกัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ร้อยละ 39.51 
ของทุนชำระแล้วของบริษัท (31 มกราคม 2563 ร้อยละ 53.18 ของทุน
ชำระแล้ว) โดยผู้บริหารหลักทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์
ในธุรกิจเป็นเวลานาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีหน้าที่โดยตรงในการกำหนด
นโยบาย ทิศทางและการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท และมีความสัมพันธ์
อันดีกับคู่ค้ารายใหญ่ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้บริหาร
หลักซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลักของบริษัทอาจจะส่งผลต่อสาย
งานการบริหารได้ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรือผู้
บริหารกลุ่มดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้
ในอนาคต
            แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทเริ่มใช้แนวทางการบริหารงาน
อย่างมืออาชีพมากขึ้นเพื่อการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานให้แก่
ผู้บริหารท่านอ่ืน ๆ และพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน รวมท้ังมีการจัด
โครงสร้างองค์กรและการจัดลำดับขั้นอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของ
บริษัท เพื่อให้มีการกระจายอำนาจการบริหาร การมีการถ่วงดุลอำนาจ การ
จัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่แบ่งตามความรู้ความสามารถของบุคลากร
แต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยบริษัทได้มีการกำหนดแผนการ
สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ซึ่งอนุมัติในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เพื่อให้
การสืบทอดตำแหน่งสำคัญๆ ของฝ่ายบริหารสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร และเป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ทำให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรมีผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ได้ โดยมีการกำหนดการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง การกำหนดคุณสมบัติ
ผู้สืบทอดที่ชัดเจน สำหรับตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ 
(Key position) โดยต้องมีมุมมองในการบริหารที่สอดคล้องกับการบริหาร
งานหลักขององค์กร เพื่อให้การสืบทอดตำแหน่งและการทดแทนบุคลากร
เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ตลอดจน
รองรับการเติบโตในอนาคตของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้ง
บริษัทยังได้มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัท
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน รวมถึงทำให้บริษัทมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร
จากภายในด้วยการจัดฝึกอบรม การฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง การพัฒนา

ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเปิด
โอกาสให้พนักงานได้พัฒนาและใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มขีดความ
สามารถให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพด้วย ตลอดจนการให้ค่า
ตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานเพ่ือดึงดูดและรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพ
ให้ทำงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการ
พึ่งพิงผู้บริหารหลักในการบริหารงานได้

11. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT)

          เน่ืองจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจท่ีเน้นงานท่ีใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจการจัดงาน 
(Event)  ธุรกิจงานโฆษณาสื่อออนไลน์ (Online) และธุรกิจพาณิชย์ 
(Commerce)  ซ่ึงต้องพ่ึงพิงบุคลากรท่ีมีความรู้ มีความสามารถทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) รวมท้ัง
จะต้องมีความเข้าใจในภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็น
อย่างดี  เพ่ือจัดทำเน้ือหา ข่าวสาร ข้อมูลสำหรับส่ือต่างๆ ของบริษัทเช่น 
นิตยสาร ส่ือดิจิทัลและส่ืออ่ืนๆ หรือดิจิทัลเอเจนซ่ีของบริษัท รวมถึงการ
จัดแสดงสินค้า ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ี ถือเป็นทรัพยากรท่ีสำคัญในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท ซ่ึงลักษณะงานของพนักงานในสายงานน้ีเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดซึ่งอาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานที่มี
ความรู้ ความสามารถในด้านไอที  หรือสายงานด้านดิจิทัลเอเจนซี่ (Digital 
Agency) ซ่ึงการขาดแคลนบุคลากรอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทได้ 
          แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของ
การรักษาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี จึงได้ดำเนินการพัฒนา อบรม ส่งเสริม
การทำงานเป็นทีม รวมถึงมีโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้
เทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ในธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการสรรหา
พนักงานในตำแหน่งต่างๆ ให้เพียงพอ และไม่มีการพ่ึงพิงบุคคลใดบุคคล
หน่ึงโดยเฉพาะ เพ่ือสามารถทำงานทดแทนกันได้และลดความเส่ียงจาก
การพ่ึงพิงบุคลากรได้อีกทางหน่ึง

12. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

          บริษัทมีการประกอบธุรกิจ 3 ส่วนงานหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการ
จัดแสดงงาน (Event Organizer) กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี 
(Media and Agency) และกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) ซ่ึงท้ัง 3 
กลุ่มธุรกิจเป็นงานท่ีเก่ียวข้องอยู่ในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและสินค้า
ไอทีเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทฯจะต้องมีการพ่ึงพิงรายได้
หลักจากกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซ่ึงถ้าหากยกเลิกสัญญา
ก็จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้
ดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัทคู่ค้ารายใหญ่มาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา
มากกว่า 10 ปี และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองมาโดยดีตลอดระยะ
เวลาท่ีผ่านมา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของบริษัทและบริษัทคู่ค้า
ท้ังรายใหญ่และรายย่อย
          แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทยังคงรักษาระดับความสัมพันธ์
กับลูกค้าท้ังรายใหญ่ และรายย่อย เป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีการเสนอโครงการใหม่ท่ีเน้นด้านนวัตกรรมให้แก่ลูกค้าทุกราย
เพ่ือลดระดับการพ่ึงพิงรายได้และเพ่ือให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง
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13. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ 

          ธุรกิจของบริษัทประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่
จะอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีเป็นหลัก ซ่ึง
อุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีแนวโน้มการเติบโต เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปเป็น
ดิจิทัลมากข้ึนในปัจจุบัน 
          ในส่วนธุรกิจส่ือดิจิทัล โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ ปัจจุบันมีการเปิด
เว็บไซต์เป็นจำนวนมาก เน่ืองจากสามารถทำได้ง่ายและมีการแข่งขันสูงมาก 
          สำหรับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ซ่ึงเป็นประเภทการให้บริการ
หลักของบริษัท อาจมีผู้ให้บริการบางรายท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
จัดงานแสดงโทรศัพท์มือถือได้ เน่ืองจากทำได้ไม่ยากนัก แต่บริษัทเป็นผู้นำ
การจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่ระดับประเทศท่ีผู้บริโภค
ให้การตอบรับจากการจัดงานเป็นอย่างดีเร่ือยมา บริษัทจัดงานระดับประเทศ
ดังกล่าวติดต่อกันมามากกว่า 10  ปี อย่างต่อเน่ืองแล้วรวมการจัดงานท้ังส้ิน 
34 คร้ัง ทำให้บริษัทมีประสบการณ์  มีความเช่ียวชาญ ชำนาญในการ
จัดงาน และเป็นศูนย์กลางให้เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือมาพบกับผู้บริโภคโดยตรง 
          แผนการบริหารความเส่ียง : การท่ีบริษัทอยู่ในธุรกิจเก่ียวกับส่ือ
และไอทีมากกว่า 17 ปี ทำให้มีความเข้าใจภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม
ตลาดโทรศัพท์มือถือและสินค้าไอทีเป็นอย่างดี บริษัทจึงมีความสามารถ
ในการติดตามภาวะการแข่งขันได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยการเจาะจงสินค้า
ไอทีประเภทสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ
           นอกจากน้ี ในด้านธุรกิจส่ือดิจิตัล เว็บไซต์ท่ีนำเสนอข่าวสารด้าน
โทรศัพท์มือถือท่ีเปิดบริการอยู่และอยู่ได้นานอย่างต่อเน่ืองมีจำนวนไม่มาก 
เน่ืองจากผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมในการสร้างฐานข้อมูล การให้
ข่าวสารท่ีรวดเร็วตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป การมีเน้ือหาท่ีทันสมัย 
น่าติดตามและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จากประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์ส่ือโดยเฉพาะอย่างย่ิงส่ือด้านโทรศัพท์มือถือท่ียาวนานกว่า 17 ปี  
บริษัทจึงมีความพร้อมในด้านเน้ือหาและความน่าเช่ือถือ โดยบริษัทสามารถ
นำเนื้อหาและฐานข้อมูลที่มีมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการผ่าน
ส่ือดิจิทัล ถึงแม้รายได้จากธุรกิจส่ือดิจิทัลในปัจจุบันยังมีสัดส่วนไม่มากนัก 
แต่มีแนวโน้มการเติบโตสูงจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงตามความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในส่วนของการจัดงานแสดงสินค้า บริษัทมีการ
ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นความหลากหลาย
ของสินค้าภายในงาน การเลือกสถานท่ีการจัดงานท่ีอยู่กลางใจเมือง ท่ีมี
พ้ืนท่ีกว้างขวาง เดินทางสะดวก มีการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย
ท่ีน่าสนใจต่าง ๆ เช่น การให้ส่วนลด ให้ของแถม จับรางวัลชิงโชค ประมูล
สินค้าราคาถูก มีพนักงานขายคอยให้คำแนะนำการเลือกซ้ือสินค้าไอที 
มีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของสินค้าต่างๆ ในงาน รวมท้ัง 
มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างท่ีครอบคลุมทุกส่ือ ได้แก่ Website,Facebook 
Youtube,Line,Instagram และ Twitter ของบริษัท ประกอบกับความ
สัมพันธ์อันดีกับเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 
และผู้จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทำให้งานแสดงสินค้าของบริษัทยังสามารถ
รักษาความนิยมท้ังจากผู้เข้าชมงานและผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและบริการ
ในงานได้เป็นอย่างดี

14. ความเสี่ยงจากความเสื่อมสภาพของรถคาราวาน

           เน่ืองจากบริษัทดำเนินธุรกิจให้เช่ารถคาราวาน ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
จากการให้บริการรถคาราวานจะเกิดข้ึนจากการเส่ือมสภาพของตัวรถ และ
ส่ิงอำนวยความสะดวกภายในตัวรถคาราวาน สภาพอากาศของแต่ละสถานท่ี 
ท่ีรถคาราวานไปติดต้ัง อุบัติเหตุระหว่างการลากรถคาราวานไปแต่ละพ้ืนท่ี
           

15. ความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ 

          เหตุการณ์ทางธรรมชาติ รวมไปจนถึงการเกิดโรคระบาดเป็นปัจจัย
ท่ีไม่สามารถควบคุมและคาดเดาได้ อาจส่งผลให้ภาคธุรกิจของบริษัทได้รับ
ผลกระทบและเกิดการชะลอตัว เช่น การเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ และรวมถึงสภาพอากาศฝุ่น PM2.5 
          แผนการบริหารความเส่ียง : บริษัทได้มีการเรียกประชุมและจัดการ
แก้ไขทันที พร้อมกับมีการขอการสนับสนุนจากเจ้าของสถานท่ีจัดงาน คือ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เก่ียวกับมาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการระบาดเป็นอย่างดี มีการติดต้ังเคร่ืองเทอร์โมสแกน และเคร่ือง
อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์  มีการต้ังจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ใน
บริเวณรอบการจัดงาน ทำให้พาร์ทเนอร์และบริษัทคู่ค้า รวมไปจนถึง
ผู้บริโภคท่ีมาร่วมเข้าชมงานม่ันใจ พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตั้งแต่ก่อนวันจัดงาน 
นอกจากน้ีบริษัทยังได้มีการวางกลยุทธ์การรับมือความเส่ียงของสถานการณ์
ดังกล่าวท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคตไว้แล้ว

16. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ

          ธุรกิจใหม่ของบริษัท เป็นธุรกิจการให้บริการแพลทฟอร์มรถ
จักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike)  แบบครบวงจร ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีทิศทางการ
เติบโตท่ีดี ต้ังอยู่ในเทรนด์รักษ์โลก ท่ีเกิดจากการต่ืนตัวทางส่ิงแวดล้อมโลก 
ได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วน ซ่ึงเป็นเทรนด์ในปี 2563 เพราะพลังงาน
ไฟฟ้าน้ันเป็นพลังงานสะอาด ดีต่อโลก และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และเน่ืองจาก
เป็นส่ิงใหม่ในประเทศ จึงต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้านการประกาศ
นโยบายของรัฐเก่ียวกับการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ 
ดังน้ัน หากรัฐบาลมีการผลักดันนโยบายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
อย่างจริงจัง จะส่งผลกระทบทางบวกต่อโอกาสทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
          แผนการบริหารความเส่ียง : ความเส่ียงทางธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  (EV Bike) อาจมีคู่แข่งต่าง ๆ  ท่ีมีประสบการณ์
และอาจจะต้องมีการลงทุนการทำโฆษณาต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ท่ีสูง เพ่ือ
ต้องการการเติบโตของการทำธุรกิจหรือการรับรู้ของผู้ซ้ือท่ีมากข้ึน

           แผนการบริหารความเส่ียง : บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเส่ียงใน
เร่ืองดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว 
โดยมีระบบการควบคุมรถคาราวานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรายงานความ
เคล่ือนไหวของตัวรถในแต่ละสัปดาห์ และมีการบำรุงรักษาตัวรถคาราวาน
อย่างสม่ำเสมอเพ่ือช่วยลดปัญหาการเส่ือมสภาพของตัวรถ มีการเข้าไป
ตรวจรถคาราวานในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นประจำ และทางบริษัทได้มีการทำประกันภัย
ของรถคาราวานรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์  
(พรบ.) ด้วย ทำให้บริษัทสามารถควบคุมความเส่ียงจากความเส่ือมสภาพ
และการเกิดอุบัติเหตุของรถคาราวานให้อยู่ในระดับความเส่ียงท่ีน้อยได้
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹áÅÐ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ประกอบด้วย 

ÃÒÂª×่Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ ÃŒÍÂÅÐ

1. ¡ÅØ‹Á¤ÃÍº¤ÃÑÇà©Ô´¾Ñ¹¸Ø�

 - ¹ÒÂâÍÀÒÊ à©Ô´¾Ñ¹¸Ø�

 - ¹Ò§ÊÒÇ»ÃÐ¾ÔÁ¾ÃÃ³ àÅÔÈÊÔÃÔÊÔ¹

 - ¹ÒÂ¶ÒÇÃ à©Ô´¾Ñ¹¸Ø�

2. ¹ÒÂÊØÃÐ ¤³Ôµ·ÇÕ¡ØÅ

3. ¹ÒÂ¸ÕÃÇÑ²¹� ÊØÇÃÃ³¾Ô¹Ô¨

4. ¹ÒÂÊÒ¸Ôµ ÀÒÇÈØ·¸Ô¾Ñ¹¸Ø�

5. ¹ÒÂ¸ÃÒ¸Ã ÂÇ§ºÑ³±Ôµ

6. ¹ÒÂºÑÞªÒ ¾Ñ¹¸ØÁâ¡ÁÅ 

7. ¹ÒÂÊÔ·¸Ôâª¤ ¹¾ªÔ¹ºØµÃ

8. ºÃÔÉÑ· ä·ÂàÍ็¹ÇÕ´ÕÍÒÃ� ¨Ó¡Ñ´

9. ¹ÒÂ¾ÕÃÐ¾§É� âÂËÒà¤¹

10. ¹ÒÂ¡¹¡ÂÈ ÁÔ่§ÁÒÈ

     ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂÂ‹ÍÂÍ×่¹æ

ÃÇÁ·Ñ้§ÊÔ้¹

         40,040,000

          5,221,000        

3,704,500

48,965,500

38,818,500

25,300,000

12,748,500

8,450,000

6,380,200  

4,018,000

3,134,600

2,226,225

2,202,000

47,756,475

200,000,000

20.0             

2.6

1.9

24.5

19.4

12.6

6.4

4.2

3.2

2.0

1.6

1.1

1.1

23.9

100.0

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
         นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำ
เงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป
          อน่ึง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกําไรท่ีเกิดจากการจําหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรท่ีเกิดข้ึนในบริษัท หรือในบริษัทย่อย
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและ
การขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
          การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือ และปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง รายละเอียดดังนี้

¡ÓäÃ (¢Ò´·Ø¹) µ‹ÍËØŒ¹ (ºÒ·)     

¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åµ‹ÍËØŒ¹(ºÒ·)     

ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Åµ‹Í¡ÓäÃÊØ·¸Ô (%)    

ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹                   2562      2561         2560

0.15

- ***

-

(0.37)

- **

-

1.45

54,000 *

*

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
                    คู่สมรสนายโอภาส เฉิดพันธุ์
                    บิดานายโอภาส เฉิดพันธุ์

หมายเหตุ      * ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 มีมติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม 54,000 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 54,000,000 บาท
                  ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติงดจ่ายเงินปันผล 
                  *** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563 

 นอกจากการเติบโตของสมาร์ทโฟนจะส่งผลให้ตลาดแอพลิเคชั่น
นั้นได้รับความนิยมและเติบโตขึ้นมากแล้วนั้น ในช่วงตั้งแต่ปี 2560 ปีที่
ผ่านมาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce นั้นก็ได้รับความ
นิยมในแบบก้าวกระโดดในประเทศไทยเป็นอย่างมาก บริษัทเล็งเห็นอัตรา
การเติบโตของตลาด e-commerceในประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกับ
พันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟนอย่าง “Samsung”ผลักดัน
ธุรกิจ e-commerce ซ่ึงเป็นช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ทันที ไม่ว่าจะ
อยู่มุมไหนในประเทศ
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้ 

ª×่Í – ¹ÒÁÊ¡ØÅ µÓáË¹‹§

1.¹ÒÂ·¹§ ÅÕ้ÍÔÊÊÃÐ¹Ø¡ÙÅ

2.¹ÒÂâÍÀÒÊ à©Ô´¾Ñ¹¸Ø�

3.¹ÒÂ¸ÃÒ¸Ã ÂÇ§ºÑ³±Ôµ

4.¹ÒÂ¸ÕÃÇÑ²¹� ÊØÇÃÃ³¾Ô¹Ô¨

5.¹Ò§ÊÒÇ»ÃÐ¾ÔÁ¾ÃÃ³ àÅÔÈÊÔÃÔÊÔ¹

6.¹Ò§ÊÒÇÍÑ»ÉÃ ÇÔÅÒÊÈÑ¡´Ò¹¹·�

7.¼È. ÍÃ·ÑÂ ÇÒ¹Ôª´Õ

8.´Ã. ³Ñ°¡ÄÉ®� ·ÔÇä¼‹§ÒÁ

9.¹ÒÂ¤§¾Ñ¹¸Ø� »ÃÒâÁªÏ

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ/ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·/ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ /¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§/ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· /¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· /¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· /¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· /¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ / àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ / »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§/ 

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº/ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท         
           กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  คือ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ นายธราธร ยวงบัณฑิต และนายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายสารสนเทศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายขายและการตลาด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายอีเว้นท์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซอร์ฟเเวร์
ผู้จัดการฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ์

ผู้จัดการฝ่ายคอนเทนต์

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายคอนเทนต์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเเละการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ

ผู้จัดการฝ่ายกราฟฟิก

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

หมายเหตุ:  บริษัทปรับโครงสร้างภายในองค์กรเพื่อการบริหารที่จัดการที่ดีขึ้น มีผลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
                

โดยมี นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

           ทั้งนี้บริษัทได้แสดงคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร 

ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน” และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการชุดย่อยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”
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คณะกรรมการบริษัท
          โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 



13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น 

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ 
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท 
พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
บริหาร 

4. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก
คณุสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
ประกาศข้อบังคับ และ/หรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป 

5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพัน
บริษัทได้ 

6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/
หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ 

7. พิจารณาอนุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทเว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศข้อบังคับ 
และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณา
อนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียว
ข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่า
บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

10. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์
ธุรกิจ งบประมาณประจำปีและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง

12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 
โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน

ขอบเขต อำนาจอนุมัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 
          คณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขัน
กับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 
ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลัก
เกณฑ์ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ 
ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท

2. เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติ
บุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลาย
วิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริย
ธรรมในการดำเนินธุรกิจ

6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ได้อย่าง
เต็มที่

วาระการดำรงตำแหน่ง
              วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535 คือ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่
ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้
โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ
เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัท
เป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็น
อิสระขาดหายไปรวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย
              ในระยะเวลา 3 ปี กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้
เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการ
ซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้
จะมีวาระการดำรงตำแหน่งนับจากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี
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เลขานุการบริษัท
         คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวอัปษร 
วิลาสศักดานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่ วันที่ 14 
มีนาคม 2561 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของ
บริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายะเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี
อำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” 

     ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
    (ก)  ทะเบียนกรรมการ
    (ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
          และรายงานประจำปีของบริษัท
    (ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
    และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรม
    การตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
    ข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐาน
    ดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่
    น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว การเก็บ
    รักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษา
    ด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการ
    เปลี่ยนแปลงข้อความ
        (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
    (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
     ของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 
     มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
     หลักทรัพย์
    (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้น
     เป็นการทั่วไป
    (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้น
     เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการ
     กำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
    ต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
    ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
    ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
    ผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ
     บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชน
    ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน 
    โดย
     (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
     ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
     (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ 
     และ
     (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือ
     โดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
7. ต้องเก็บรวบรวมคะแนนการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
    รายบุคคล คณะกรรมการชุด ย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำ
     ผลการประเมินที่ได้มาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

16. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

17. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

18.พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

19. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนิน
การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามตามความ
เหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มือ
อำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

20. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือ
ได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการ
ควบคุมภายใน

21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบ
บัญชีประจำปี เพ่ือนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง  

22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงาน
ทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี 
และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

23. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยรวม

25. สนับสนุนให้บริษัทมีนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ

14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และ
วัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบ
วาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับบริษัทสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่าง
เป็นอิสระ

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการท่ีดี

5 .เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลง
คะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
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ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             1.  ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
             2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงาน
ต่าง ๆ
             3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้
ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
             4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจ
ปลดออก ตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามท่ีกำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
             5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
             6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
             7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
             8. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
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คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
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1.  ผู้บริหารลำดับที่ 1-5 เป็นผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์
3.  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาวสิริรัตน์  อังคนาวราพันธุ์ ได้ลาออก
     จากการเป็นพนักงานของบริษัทเดือนกันยายน 2562 ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวอังคณา ทองสมัคร 
     เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชีแทน

หมายเหตุ:

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
             สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
             คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของ
ผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม 



(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

     (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
           ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

           บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม กับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยค่าตอบแทน อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท และเพียงพอที่จะดำรงรักษา บุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง และมีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ 

เบี้ยประชุมกรรมการ

µÓáË¹‹§ ¤‹ÒàºÕ้Â»ÃÐªØÁ »‚ 2562 ¤‹ÒàºÕ้Â»ÃÐªØÁ »‚ 2561

คณะกรรมการบริษัท
     - ประธานกรรมการบริษัท
     - กรรมการบริษัท

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ
     - กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
     - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
     - กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

หมายเหตุ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี (ปี 2561 : วงเงินรวม
ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี) จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
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นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร
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หมายเหตุ :      1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
                        เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท
                     2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
                        เมื่อวันที่ 25เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2562 (ค่าเบี้ยประชุม)

1.นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

2.นายโอภาส เฉิดพันธุ์

3.นายธราธร ยวงบัณฑิต

4.นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ

5.นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน

6.นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์

7.ผศ. อรทัย วานิชดี

8.ดร.ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม

9.นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ

ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่
ค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการบริษัท/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

75,000

40,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

40,000

50,000

455,000

120,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

60,000

740,000

-

-

-

-

-

-

60,000

40,000

40,000

140,000

-

-

-

-

-

-

60,000

-

-

60,000

-

-

-

-

-

-

75,000

50,000

40,000

165,000

30,000

-

-

-

-

-

20,000

-

-

50,000
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10. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรหลักในการ
บริหารงาน

             ปัจจุบัน บริษัทบริหารงานหลักโดยกลุ่มผู้บริหารหลัก  ได้แก่ 
นายโอภาส เฉิดพันธุ์ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ นายธราธร ยวงบัณฑิต 
และนางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร 
ผู้บริหารหลักของบริษัท และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โดยทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ถือ
หุ้นของบริษัทสัดส่วนรวมกัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ร้อยละ 39.51 
ของทุนชำระแล้วของบริษัท (31 มกราคม 2563 ร้อยละ 53.18 ของทุน
ชำระแล้ว) โดยผู้บริหารหลักทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์
ในธุรกิจเป็นเวลานาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีหน้าที่โดยตรงในการกำหนด
นโยบาย ทิศทางและการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท และมีความสัมพันธ์
อันดีกับคู่ค้ารายใหญ่ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้บริหาร
หลักซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลักของบริษัทอาจจะส่งผลต่อสาย
งานการบริหารได้ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรือผู้
บริหารกลุ่มดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้
ในอนาคต
            แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทเริ่มใช้แนวทางการบริหารงาน
อย่างมืออาชีพมากขึ้นเพื่อการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานให้แก่
ผู้บริหารท่านอ่ืน ๆ และพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน รวมท้ังมีการจัด
โครงสร้างองค์กรและการจัดลำดับขั้นอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของ
บริษัท เพื่อให้มีการกระจายอำนาจการบริหาร การมีการถ่วงดุลอำนาจ การ
จัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่แบ่งตามความรู้ความสามารถของบุคลากร
แต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยบริษัทได้มีการกำหนดแผนการ
สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ซึ่งอนุมัติในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เพื่อให้
การสืบทอดตำแหน่งสำคัญๆ ของฝ่ายบริหารสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร และเป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ทำให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรมีผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ได้ โดยมีการกำหนดการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง การกำหนดคุณสมบัติ
ผู้สืบทอดที่ชัดเจน สำหรับตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ 
(Key position) โดยต้องมีมุมมองในการบริหารที่สอดคล้องกับการบริหาร
งานหลักขององค์กร เพื่อให้การสืบทอดตำแหน่งและการทดแทนบุคลากร
เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ตลอดจน
รองรับการเติบโตในอนาคตของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้ง
บริษัทยังได้มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัท
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน รวมถึงทำให้บริษัทมีศักยภาพ
ในการแข่งขัน ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร
จากภายในด้วยการจัดฝึกอบรม การฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง การพัฒนา
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2561ปี 2562

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ
สวัสดิการต่าง ๆ 

5 27.35 25.9

แผนก

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายอีเว้นท์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกราฟฟิก
ฝ่ายคอนเทนต์
ฝ่ายร้านค้า
ฝ่ายขาย
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

31 ธันวาคม 2562 (คน) 31 ธันวาคม 2561 (คน)

1
7
17
3
4
6
2
5
6
4
3
1
1

60

1
8
17
3
4
8
6
5
7
6
3
1
9
78

        (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
           บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

บุคลากร

(2) ค่าตอบแทนอื่น 
             บริษัทไม่มีโครงการให้สิทธิซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการและผู้บริหาร ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทน
รายเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุม และสวัสดิการต่างๆ

             บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มงานได้ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)
ปี 2561ปี 2562

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ
สวัสดิการต่าง ๆ  

78 42.560 28.6

จำนวนพนักงาน

             ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) และลักษณะผลตอบแทน 

ผลตอบแทนพนักงาน

รวม
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 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น
ปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้
เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อ
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติภายใต้นโยบาย
การบริหารองค์กรที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ทั้งพนักงาน 
ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื้อกูลสังคมอย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงาน
เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance 
Unit) ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎข้อบังคับต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พรบ.บริษัทมหาชน รวมท้ัง
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้น
ทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการ
ประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบ
มติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม 
บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และ ละเว้นการกระทำใดๆ ที่
เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้า
ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการท่ียุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่าย
มากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดย
กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้น
สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และควรเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การ
ดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถ
ซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็น
ผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงใน
วาระท่ีสำคัญ เช่น การทำรายการเก่ียวโยง การทำรายการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

 บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทาง
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอด
จนพนักงานระดับปฏิบัติงาน และเพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถืหุ้น ลูกค้า 
ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการกำหนด
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) 
และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตาม
ที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแล
กิจการแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้

ËÁÇ´·Õ่ 1 : ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของ
ผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไป
ตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับ
เงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ  ท่ีพิจารณา
สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งต้ังกรรมการ
และผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ
ล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และ
ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ

1.การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตามเกณฑ์การจัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระ
การประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  
โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กำหนด ดังนี้

5. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน
 บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายใน
ของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูล
จนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายใน
ที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะ
การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

ËÁÇ´·Õ่ 2 : ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ 
 การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัย
สำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับ
ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลง
    คะแนนแทน
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ 
สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัท 
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วน
พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ 
ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น  สำหรับ
งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือ
กับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัท
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซ่ึง
เกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
เพิ่มเติมคือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจ
มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หาก
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว 
ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็น
วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัท
มหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณใ์นการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น 
ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด
ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือ เป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วม
การประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

 คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการ
อิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูก
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการ
เสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่  (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัท
หลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง  และส่ง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด 

 ในปี 2562 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง
ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้อง SILK 1 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 การแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุมและเรื่อง
ที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดและเหตุผล ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมถึง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมแนบ
หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดย
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
ทำการโฆษณากล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวัน
ประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหรือตามที่กฎหมายกำหนด 
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
การประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน การแจ้งคะแนนทุกวาระ รวมถึงรายละเอียด
ของผู้เข้าร่วมประชุม

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนน 
และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม 
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ 
ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามี
ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควร
บันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของ
แต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านทาง 
เว็บไซต์ของบริษัท

3.1

3.2

จัดส่งเร่ืองท่ีจะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพ่ิมเติมพร้อม
ด้วยเหตุผล  รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

2.1
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สร้างความตระหนักให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อ
ให้เกียรติและเคารพซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวม
ถึงบริษัทจะต้องกระทำการขออนุญาตบุคคลผู้เป็นเจ้าของใน
ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนที่จะ
มีการใช้งาน
ห้ามมิให้บุคคลทุกฝ่ายในบริษัทกระทำการใด ๆ ก็ตามอันเป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในเรื่อง
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น
บริษัทสนับสนุนไม่ให้ใช้งานใด ๆ ก็ตามอันมีลักษณะเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในบริษัททุกคนสร้างสรรค์
งานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทในลักษณะใหม่ๆ ไม่ซ้ำกับงาน
อันมีเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตรของบุคคลอื่น
บริษัทตกลงว่า จะรักษาความลับของลูกค้า ข้อมูลต่าง ๆ ที่บริษัท
ได้มาจากลูกค้า รวมถึงข้อมูลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ทั้งหมด ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล โดยจะต้อง
ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งมิให้ความลับของลูกค้าและ/หรือบุคคล
ผู้มีส่วนได้เสียล่วงรู้ไปถึงบุคคลภายนอก
บริษัทกำหนดให้มีข้อบังคับในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ภายในบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทถือปฏิบัติตามเร่ืองดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด
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 บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ 
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น  หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ 
เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องบริษัทจะไม่กระทำการใดๆท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ ที่มีในการ
สร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็น
ไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่งคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์
ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทาง
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดย
การให้สิทธิในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดย
ให้สิทธิดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 
2563 โดยประกาศข่าวผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mvisioncorp.com

 บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทาง
การเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้ ËÁÇ´·Õ่ 4 : ¡ÒÃà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ 

 บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการจะ
ดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงิน
และข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส 
โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัท
จะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ต่าง ๆ คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 
(Management Discussion and Analysis : MD&A) รายงานประจำปี 
(Annual report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งเป็น
ไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท               

ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงาน
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความ
สามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
และความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยใน
การค้ารวมและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ
การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดย
จะปฏิบัติติตามสัญญาท่ีทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
การปฏิบัติติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้าน
คุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับ
ของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและ
เท่าเทียมภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี
การปฏิบัติติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่
ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

-

-

-
-

-

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

 นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและ
ผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่
รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซ่ึง
กำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

-

 บริษัทมีโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เป็นต้น โดยวางนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนด
แนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการ
ของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกิจการและ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำหนด
ดูแลติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการ
ดำเนินงานของกิจการเทียบกับผลงานที่วางไว้  ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน
9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีมาจากฝ่ายบริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการ
บริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเป็นอิสระ
จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการ
ถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านและ
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการ
ดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ดู
รายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”  ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการ
ประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 
การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ
และผู้บริหาร และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะ
ผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านช่อง
ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mvisioncorp.com 

 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท 
 www.mvisioncorp.com
 การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ Email : ir@mvisioncorp.com
 จดหมายข่าวที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน

-

-
-
-

ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัด
ทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ 
สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอม
รับและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงาน
ทางการเงินอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่ง
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทได้จัดต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิด
ชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งยังได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏ
ในรายงานประจำปี นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีด้วย

 บริษัทมีการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยได้มอบหมาย
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและ
การเงิน (ปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์) เป็นผู้รับผิดชอบติดต่อสื่อสารกับ
นักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมไปถึง นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และผลการดำเนินงานของบริษัท
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ ภายใต้ข้อบังคับของ
กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการประชุมแถลง
ข้อมูลผลการดำเนินงาน ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์เป็นระยะ ๆ 
อย่างสม่ำเสมอตามแผนงาน โดยในปี 2562 บริษัทมีการเสนอผลงานต่อ
นักวิเคราะห์ นักลงทุน และประชาชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ เช่น การแถลง
ข่าวผลการดำเนินงานของบริษัท (Opportunity Day) เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2562

 นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้มีการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายงานการมีส่วนได้เสียรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท
ในปี 2562 มีดังน้ี

¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ·Õ่¶×Íã¹ºÃÔÉÑ· (ËØŒ¹)

³ ÇÑ¹·Õ่
31 Á¡ÃÒ¤Á 2562

³ ÇÑ¹·Õ่
31 Á¡ÃÒ¤Á 2562

 บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนท่ีชัดเจนและโปร่งใส โดย
นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสม
ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตวาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ ที่มี
ความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่
กำหนด สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน
 กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและ
ปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่
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ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุม
คณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
                นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผย
ข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผย
จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงาน
ทางการเงินผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผล
กระทบต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
โดยการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ  ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบ
การตัดสินใจในการลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
ส่ือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ 
มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม และความรับผิด
ชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ทักษะด้านบัญชีการเงิน ด้าน
การจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ หรือ
อื่น ๆ โดยมิได้มีการกีดกันทางเพศ แต่อย่างใด อันจะช่วยให้การดำเนินงาน
ของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงกรรมการของ
บริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่ได้กำหนด
ไว้ นอกจากนั้น กรรมการทุกท่านยังได้อุทิศเวลา และความพยายามในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ โดยสามารถดูจำนวนครั้งในการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้ในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย”

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการ
อิสระ 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุล
คณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
รวมท้ังการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งต้ัง
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง”
 บริษัทได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละ
ท่านสามารถดำรงตำแหน่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการกำหนด
นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่าย
บริหารดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย
และระเบียบของบริษัทวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน 
และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา เพื่อทบทวน
ผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งในปี 
2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
กลยุทธ์ของบริษัทแล้ว 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการจัดทำ
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และ
คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เป็นลายลักษณ์
อักษรสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางที่นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้
กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
(Code of Best Practices) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจและทราบถึง บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุ
ประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการพิจารณาและให้ความเห็น
ชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ 
รวมทั้งกำกับควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและ
แผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 ในการพิจารณาการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผล
ประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกัน โดย
กำหนดให้บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับรายการหรือมีส่วนได้เสียจากการทำ
รายการระหว่างกันต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยง
ของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการดังกล่าว การ
พิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกันต้องพิจารณาราคาและเงื่อนไขการทำ
รายการเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความ
เห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุล
ในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการของ
บริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร

4. ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

-  การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการ
กำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

1.

2.
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สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มี
การลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

3.

4.

5.

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และ
บริหารงานประจำวันของบริษัท
ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ 
แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงาน
ในสายงานต่าง ๆ
เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้า
ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่
กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจน
กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้
มีอำนาจปลดออก ตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ 
ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือกรรมการบริษัท

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

 บริษัทมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน) และไม่
น้อยกว่า 3 คนที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับ
ดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเพ่ือให้เกิดความสมดุลในอำนาจการ
ดำเนินงาน บริษัทมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

-  การถ่วงดุลของกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงได้จัดให้มีการกำหนดการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการ ดังนี้

5. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: การ
ดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น คณะกรรมการ
บริษัทมีการพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
แต่ละคนในการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร กรรมการบริษัททุกท่าน ไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นการแสดง
ให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้ดีตามนโยบายที่กำหนดไว้

-

นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม
ของผู้บริหารระดับสูง / กรรมการผู้จัดการ: คณะกรรมการบริษัทได้
กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือ 
บริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง / กรรมการผู้จัดการ โดยต้องผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
ย่อย หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการ
ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนด
ให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท หรือ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

-

-

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัด
เลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างโปร่งใส โดยสามารถดูราย
ละเอียดได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

6. ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

7. ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณ
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดให้แก่กิจการและความม่ันคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผล
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผล
ประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์
ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัท
มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท 
 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนิน
ธุรกิจไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “นโยบายและ
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ”

2) การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ

 บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท 
www.mvisioncorp.com และได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติ
ตาม โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมทาง
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ธุรกิจ รวมทั้งสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำ การปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน
ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่ส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
 กรณีที่พบว่า มีการปฏิบัติที่ขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ ผู้บังคับ
บัญชาสามารถดำเนินการตามสมควรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดจะถูก
พิจารณาทางวินัย และอาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากเป็นการกระทำที่ขัด
ต่อกฎหมาย
 นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต 
(Whistle blowing) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com  
และรับข้อร้องเรียนหรือความเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม 
หรือการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัท
มีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริต โดย
จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ

3) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

 เพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และช่วยแบ่งเบาภาระ
ของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ
ต่อบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ
2.  คณะกรรมการบริหาร
3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 รายละเอียด และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละคณะ แสดงไว้ในหัวข้อ“คณะกรรมการชุดย่อย”  นอกจากนั้น คณะ
กรรมการได้กำหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้เผยแพร่ไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com

4) การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

          บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการจัดประชุม
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยอาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม 
โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการกำหนดวาระการประชุม
และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมให้กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทมีข้อมูลและเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีที่จำเป็น
เร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทบริษัทอาจแจ้งการนัดประชุม
และส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วันก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และข้อสังเกตต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดยบางวาระอาจมีคณะกรรมการชุดย่อย 
(เช่น คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ) หรือฝ่ายบริหาร 
หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระ
การประชุมนั้น ๆ เพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมการบริษัท 

(ก) คณะกรรมการบริษัท

          การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม และ ทั้งนี้ในการลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบาย
ให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท 1 คนมีสิทธิ
ออกเสียงได้ 1 เสียง และกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธาน
ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ณ ขณะที่คณะ
กรรมการจะลงมติต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด
  คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้า
ในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระ
พิเศษ ในปี 2562 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 
2563  เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้) 
โดยไม่รวมการประชุมวาระพิเศษดังนี้

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ºÃÔÉÑ·

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

3 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2563

21 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2563

12 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2563

11 ÊÔ§ËÒ¤Á 2563

12 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2563

15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563

¤ÃÑ้§·Õ่ »ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ
áÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

1

2

3

4

5

6

21 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2563

12 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2563

11 ÊÔ§ËÒ¤Á 2563

12 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2563

-

-

3 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2563

15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563

-

-

-

-

21 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2563

12 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2563

11 ÊÔ§ËÒ¤Á 2563

12 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2563

-

-
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  ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ และได้
มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¤ÃÑ้§·Õ่ ÇÑ¹·Õ่»ÃÐªØÁ

BOD 1/2562

BOD 2/2562

BOD 3/2562

BOD 4/2562

BOD 5/2562

26 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2562

9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2562

8 ÊÔ§ËÒ¤Á 2562

14 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2562

12 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

ÃÒÂª×่Í¡ÃÃÁ¡ÒÃ µÓáË¹‹§

1. ¹ÒÂ·¹§ ÅÕ้ÍÔÊÊÃÐ¹Ø¡ÙÅ - »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

- »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ  

   ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

ÇÑ¹·Õ่ä´ŒÃÑºáµ‹§µÑ้§
à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ÇÒÃÐ¡ÒÃ´ÓÃ§µÓáË¹‹§¨¹¡Ö§ 
31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 

(»‚ / à´×Í¹)

¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ /
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ñ้§ËÁ´

(¤ÃÑ้§)

25 àÁÉÒÂ¹ 2562

AGM 2562

20 àÁÉÒÂ¹ 2560

AGM 2560

20 àÁÉÒÂ¹ 2560

AGM 2560

20 àÁÉÒÂ¹ 2560

AGM 2560

25 àÁÉÒÂ¹ 2562

AGM 2562

9 à´×Í¹ 5/5

2. ¹ÒÂâÍÀÒÊ à©Ô´¾Ñ¹¸Ø� - ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

- »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

- »ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ

2 ÁÕ¹Ò¤Á 2561

AGM 2561

1 »‚ 9 à´×Í¹ 4/5

3. ¹ÒÂ¸ÃÒ¸Ã ÂÇ§ºÑ³±Ôµ - ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

- »ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ½†ÒÂ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

2 »‚ 9 à´×Í¹ 5/5

4. ¹ÒÂ¸ÕÃÇÑ²¹� ÊØÇÃÃ³¾Ô¹Ô¨ - ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

- »ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ½†ÒÂÊÒÃÊ¹à·È

2 »‚ 9 à´×Í¹ 5/5

5. ¹Ò§ÊÒÇ»ÃÐ¾ÔÁ¾ÃÃ³  àÅÔÈÊÔÃÔÊÔ¹ - ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

- »ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ½†ÒÂ¢ÒÂáÅÐ¡ÒÃµÅÒ´

2 »‚ 9 à´×Í¹ 5/5

6. ¹Ò§ÊÒÇÍÑ»ÉÃ  ÇÔÅÒÊÈÑ¡´Ò¹¹·� - ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

- »ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ½†ÒÂºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹

- àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·

2 ÁÕ¹Ò¤Á 2561

AGM 2561

2 ÁÕ¹Ò¤Á 2561

AGM 2561

1 »‚ 9 à´×Í¹ 5/5

7. ¼È. ÍÃ·ÑÂ ÇÒ¹Ôª´Õ - ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

- »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

- »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

 9 à´×Í¹ 5/5

9. ¹ÒÂ¤§¾Ñ¹¸Ø� »ÃÒâÁªÏ

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

9 à´×Í¹ 4/58. ´Ã. ³Ñ°¡ÄÉ®� ·ÔÇä¼‹§ÒÁ

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

1 »‚ 9 à´×Í¹ 5/5

ËÁÒÂàËµØ: 1. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºãªŒ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¤ÃÑ้§·Õ่ 1/2561 àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 14 ÁÕ¹Ò¤Á 2561 (·Õ่»ÃÐªØÁ¤ÃÑ้§áÃ¡ËÅÑ§á»ÃÊÀÒ¾à»š¹ºÃÔÉÑ·ÁËÒª¹ àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 9 ÁÕ.¤. 2561)

2. ¹ÒÂâÍÀÒÊ à©Ô´¾Ñ¹¸Ø� äÁ‹ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ¤ÃÑ้§·Õ่ 2/2562 àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 9 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2562 à¹×่Í§¨Ò¡µÔ´ÀÒÃ¡Ô¨

3. ´Ã. ³Ñ°¡ÄÉ®� ·ÔÇä¼‹§ÒÁ äÁ‹ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ¤ÃÑ้§·Õ่ 5/2562 àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 12 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 à¹×่Í§¨Ò¡µÔ´ÀÒÃ¡Ô¨

050 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2562

25 àÁÉÒÂ¹ 2562

AGM 2562



          คณะกรรมการชุดย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ได้รายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจำปีแล้ว 

(ข) คณะกรรมการชุดย่อย

          สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 ดังนี้ 

ÃÒÂª×่Í¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 
(¨Ó¹Ç¹ 3 ·‹Ò¹) 4 ¤ÃÑ้§

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 
(¨Ó¹Ç¹ 5 ·‹Ò¹) 12 ¤ÃÑ้§

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ (¨Ó¹Ç¹ 3 ·‹Ò¹) 

4 ¤ÃÑ้§

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹ 

(¨Ó¹Ç¹ 3 ·‹Ò¹) 2 ¤ÃÑ้§

1.  ¹ÒÂ·¹§  ÅÕ้ÍÔÊÊÃÐ¹Ø¡ÙÅ

2.  ¹ÒÂâÍÀÒÊ  à©Ô´¾Ñ¹¸Ø�

3.  ¹ÒÂ¸ÃÒ¸Ã  ÂÇ§ºÑ³±Ôµ

4.  ¹ÒÂ¸ÕÃÇÑ²¹�  ÊØÇÃÃ³¾Ô¹Ô¨

5.  ¹Ò§ÊÒÇ»ÃÐ¾ÔÁ¾ÃÃ³  àÅÔÈÊÔÃÔÊÔ¹

6.  ¹Ò§ÊÒÇÍÑ»ÉÃ  ÇÔÅÒÊÈÑ¡´Ò¹¹·�

7.  ¼È. ÍÃ·ÑÂ  ÇÒ¹Ôª´Õ

8.  ´Ã. ³Ñ°¡ÄÉ®�  ·ÔÇä¼‹§ÒÁ

9.  ¹ÒÂ¤§¾Ñ¹¸Ø�  »ÃÒâÁªÏ

-

-

-

-

-

-

4/4

4/4

4/4

-

11/12

12/12

11/12

12/12

12/12

-

-

-

-

3/4

-

-

-

4/4

4/4

-

-

2/2

2/2

-

-

-

-

2/2

-

-

ËÁÒÂàËµØ: ¹ÒÂâÍÀÒÊ à©Ô´¾Ñ¹¸Ø� áÅÐ¹ÒÂ¸ÕÃÇÑ²¹� ÊØÇÃÃ³¾Ô¹Ô¨ äÁ‹ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ à¹×่Í§¨Ò¡µÔ´ÀÒÃ¡Ô¨

 ในปี 2562 บริษัทได้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารจำนวน 
1 คร้ัง ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้เกิดความอิสระในการพิจารณาประเด็นสำคัญต่าง ๆ การแสดงความเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของ
บริษัท อภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการปรึกษาหารือประเด็นต่าง ๆ และแจ้งผลให้แก่ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารรับทราบและดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นประจำทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทราย
บุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งยังเป็นการ
ทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
งานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล คณะ
กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาการ
กำกับดูแลกิจการ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมคะแนนและแบบประเมิน
ตนเองและนำผลการประเมินที่ได้มาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “จริยธรรมทางธุรกิจ”

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง” 

9. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

 บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและห้ามไม่ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญเพื่อประโยชน์
ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไว้ใน
นโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ 
“การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน”

10. การใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะ
กรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อยรายคณะ และ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม
แบบผลการประเมินเสนอให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงาน
และปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ร่วมกันของกรรมการ

11. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
    และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

051ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)



 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริษัทรายบุคคลประจำปี 2562 เพื่อใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและนำผลการประเมินมา
ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทราย
บุคคล ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  5/2562  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
และได้ทำการส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
เพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

•  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2.  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3.  การติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย
4.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5.  การพัฒนาและการฝึกอบรม

 เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมแบบผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการรายบุคคลในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อมาเสนอใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน 
ในภาพรวม 5 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นประจำทุกปีเพื่อนำผลการประเมินได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและเป็น
ไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และได้
ทำการส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการประเมินผล 
แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

•  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคน
2.  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ
3.  การติดตามการบริหารงานด้านบริหารของแต่ละคณะ
4.  การประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ
5.  การพัฒนาและการฝึกอบรม

 เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมแบบผลการผลการประเมินตนเอง
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำผลการประเมินที่ได้มาเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

96
95
95
97

ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย
(ร้อยละ)

 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อนำผลการประเมินได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าที่บริหารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใชแ้บบประเมิน
ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และได้ทำการส่งแบบ
ประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมิน
จะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

•  การประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความเป็นผู้นำ
การกำหนดกลยุทธ์
การปฏิบัติตามกลยุทธ์
การวางแผนทางการเงิน
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
ความสัมพันธ์กับภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
การสืบทอดตำแหน่ง
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
การกำกับดุแลกิจการที่ดี

 เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมแบบผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินตนเองการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปี 
2562 ที่ผ่านมาและนำผลการประเมินที่ได้มาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  ทั้งหมด 10 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96

 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 
เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็น
กรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ
ทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายใน
และจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

12. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. 
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 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็น
ภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเช่ือถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัท
เติบโตอย่างยั่งยืน
 บริษัทปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
โดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
 1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกฎหมายจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำ
ความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
 3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการ
ควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวังด้วย
ข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนด
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนิน
ธุรกิจ อันเป็นข้อมูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ตามหน้าท่ีตาม
กฎหมาย
 5. เปิดเผยให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เก่ียวกับความไม่สมบูรณ์ของ
สินค้าและบริการ
 6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
 7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม
หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหา
ทางออกร่วมกัน

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
 บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหาร และ
พนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

 1. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร
 ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากผู้บริหาร
จะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณทุก ๆข้อในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของ
บริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี 
และในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็นผู้นำแบบอย่างในการประพฤติ
ท่ีดีแก่พนักงานโดยท่ัวไปด้วย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารไว้ ดังน้ี

ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง 
รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก 
รวมทั้งไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.1

ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดย
ความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริม
ให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้อง
พึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อ
พนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อย่างมีเหตุผล

1.2

ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติในจริยธรรมทาง
ธุรกิจที่กิจการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

1.3

โดยในปี 2562 มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้
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นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี
และการเงิน เลขานุการบริษัท)

IFRS 9 และ 16: แนวทางการปฏิบัติและผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน
TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019
Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ
Up Date ภาษีที่สำคัญปี 2562 และประเด็นภาษีต่าง ๆ
ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9, TFRS 15 และประเด็นปัญหา
การปฏิบัติงานสอบบัญชีที่พบของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านมา
ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) และสัญญาเช่า (TFRS 16) 
ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 2
สารสนเทศทางการบัญชี 1
สารสนเทศทางการบัญชี 2
การวิเคราะห์งบการเงิน
เทคนิคการเขียน  CG Report  ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  สำหรับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนระหว่างปี  2561-2562

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก ปี 2562
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 การกำหนดโทษ
                   1. ตักเตือนด้วยวาจา
                   2. ตักเตือนด้วยหนังสือ
                   3. ตัดค่าจ้าง
                   4. พักงาน
                   5. เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
                   6. ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่ค้า
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตาม
เงื่อนไขไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อหารือแนวทาง
การแก้ไขร่วมกัน

ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของ
การแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขัน
ทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

1.5

ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม

1.6

 2. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน
 เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควร
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

2.10

พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ 
ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท
พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
ของบริษัทโดยเคร่งครัด
พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการ โดย
ชอบ ด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่น และบริษัท
พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการ
นำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อ
ให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานและบริษัท
พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใด ๆ ที่อาจทำให้ตนเอง
รู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้
ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ด้วยความเสมอภาค
พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้าและองค์กรอย่างเคร่งครัด
พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า 
ซึ่งเรื่องที่จะได้รับอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือชื่อเสียง
ของบริษัท
พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้
มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง 
สูญเปล่าเสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

 บทกำหนดโทษ
               กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กร
ของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ายงานเป็น

ผู้พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงาน
ที่เกี่ยวต่อไป เพื่อตัดสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความต่อไป แต่หากความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่าง
มาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของ
บริษัท เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป
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 1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงในการจัดการให้มีการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้ง
ดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุม
ภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานการกำกับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่อง 
ของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ในเรื่อง ดังนี้

ได้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการ
ทำงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีการควบคุมดูแล จัด
เก็บ รักษา เป็นอย่างดี
การดำเนินการของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท ได้มีการบรรลุและดำเนินการ
อย่างมีประสิทธิผล

1.

2.

3.

4.

 การตรวจสอบภายใน
 บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยการ
ใช้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายนอก เพื่อกำกับดูแลการทำงานในด้าน
ต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้
คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และ 
กระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 2. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
 บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่าง
เป็นระบบ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้ง
กำหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอม
รับได้ มีการสื่อสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานให้ตระหนัก

1.4
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         2.1 การกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง 
         เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิด
ชอบ หลักเกณฑ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำ
ทุกปีและจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
         2.2 การระบุความเสี่ยง
         เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุ
ประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก เช่นจากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน 
ทรัพยากรบุคคล ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นต้น ซ่ึง
บริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณา
ระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะนำความเสี่ยงเหล่านั้น
มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน
         2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
         เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
หลังจากได้ประเมิน ระบบความความคุมที่มีอยู่และการจัดลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ระดับสูงหรือสูงมาก จะต้อง
กำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ 
และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการ
การจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน
         2.4 การจัดการความเสี่ยง
         เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดความเสี่ยงที่มีต่อ
ความสำคัญ ตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงหรือการยอมรับความเสี่ยง
         2.5 การติดตามและการสอบทาน
         เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตาม
แผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการ  ความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ      

         4.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
         การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทและบริษัท
ย่อย จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือ
ยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่
ยอมรับ และตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลง
รายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม
         4.2 รายการทางบัญชีและการเงิน
         รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทและบริษัท
ย่อย จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และ
เป็นไปตามระเบียบการเงินและการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย พนักงาน
ทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการทางบัญชีและการเงินของ
บริษัทและระบบย่อย เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานทีม่ีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขั้นตอน
ต่างๆ

ถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท มีดังนี้

 3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วน
และเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ 
ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใสและต้องเปิดเผยสารสนเทศอย่าง
สม่ำเสมอท้ังในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง 
รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

 4. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน
 บริษัทให้ความสำคัญต่อการทำรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะ
ต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลาสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้นจึงกำหนด
ให้บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกำหนดทางบัญชี
และการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้

นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงาน พร้อม
กับพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย
พนักงานจะต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริม
กิจการของบริษัท ต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือ
ละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี
ข้อมูลที่บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้น ที่จะต้องดูแลไม่ให้
เกิดความผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติ
และปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสารสนเทศ และ
ข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึงจากบุคคลหรือ
การโจรกรรมและบ่อนการทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัท
จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ได้
รับการมอบหมายจากบริษัทมีหน้าที่ต้องติดตามให้บุคคลกรทุกคน
ถือปฏิบัติตามข้อ

 5. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
 บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และก่อนการ
ปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีข้อกฎหมายกำหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มี
การสอบทานอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบ ว่าได้
ถือปฏิบัติตามข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล ระบบ
ซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อ
ประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้

6.1

6.2

6.3

6.4
6.5
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6.7
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 7. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
 บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติ
ตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง

ª×่Í – ¹ÒÁÊ¡ØÅ µÓáË¹‹§

 โดยกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ ผศ. อรทัย วานิชดี ซึ่งจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
และปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปัจจุบันได้ทำงาน
ในตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 บริษัทมีนางสาววรัชฏ์ฐนันท์ โพธิ์มาก เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 
(ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ
การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม 
จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรม
ต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตาม
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ผู้ใดกระทำผิดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษ
ทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่ากระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไป
 หากพนักงานพบเห็นการกระทำ ผิดกฎหมาย และ หรือ ผิดหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กำหนดไว้ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา 
ไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร โดยมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน  จำนวน  3  ช่องทาง  
ได้แก่

เคร่งครัด และในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดการทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เพื่อติดตามผล

ËÁÇ´·Õ่ 8 : ¹âÂºÒÂµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ

 1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบนเรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบน
จากบุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรง
หรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผล
ประโยชน์ที่เกี่ยวกับงานของบริษัท
 2. ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคล
หรือหน่วยงานอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนใด ๆ แก่บุคคลอื่นหรือ
หน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
 4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อ
ให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและ
พวกพ้อง

 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´Â‹ÍÂ

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 
5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive 
Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination 
and Compensation Committee) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.  ¼È. ÍÃ·ÑÂ  ÇÒ¹Ôª´Õ   

2.  ¹ÒÂ¤§¾Ñ¹¸Ø�  »ÃÒâÁªÏ   

3.  ´Ã. ³Ñ°¡ÄÉ®�  ·ÔÇä¼‹§ÒÁ 

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
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ÍÔÊÃÐ¨Ó¹Ç¹ 3 ·‹Ò¹¢ŒÒ§µŒ¹ 

1.  สำนักงานบริษัท  เอ็ม  วิชั่น  จำกัด  (มหาชน)
2.  E-mail: complaint@mvisioncorp.com    
3.  เว็บไซต์ของบริษัท  www.mvisioncorp.com  ในหัวข้อร้องเรียน

 ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส 
เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งร้องเรียนดังกล่าว

 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 คน ต้องเป็น ผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่ง
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจาก
วันท่ีมีมติแต่งต้ัง และเม่ือครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ี

ËÁÒÂàËµØ : 

คร้ังท่ี 1/2561 (คร้ังแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เม่ือวันท่ี 14 
มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ท้ัง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้      
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แก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและถอดถอน/เลิกจ้างผู้สอบบัญชี 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและ
มาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน
 7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะ
กรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
 9. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงาน
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
อำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น 
เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
 11. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของ
บริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
 12. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดย
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติ
ตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 
(และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)

 13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการ
ประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
 14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 15. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใน
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
 1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี 
และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบ
พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    (ก) ตาย
    (ข) ลาออก
    (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ 
         หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    (ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออก
ต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่อง
การลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไป
ก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
 3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้
กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคล
ที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ª×่Í – ¹ÒÁÊ¡ØÅ µÓáË¹‹§

1.  ¹ÒÂâÍÀÒÊ    à©Ô´¾Ñ¹¸Ø�  

2.  ¹ÒÂ¸ÃÒ¸Ã   ÂÇ§ºÑ³±Ôµ 

3.  ¹ÒÂ¸ÕÃÇÑ²¹�    ÊØÇÃÃ³¾Ô¹Ô¨

4. ¹Ò§ÊÒÇ»ÃÐ¾ÔÁ¾ÃÃ³   àÅÔÈÊÔÃÔÊÔ¹

5. ¹Ò§ÊÒÇÍÑ»ÉÃ   ÇÔÅÒÊÈÑ¡´Ò¹¹·�

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ/»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ½†ÒÂ»®ÔºÑµÔ¡ÒÃ  

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ/»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ½†ÒÂÊÒÃÊ¹à·È  

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ/»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ½†ÒÂ¢ÒÂáÅÐ¡ÒÃµÅÒ´

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ/»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ½†ÒÂºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹  

 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee)
 1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และประจำปี
 2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง

·Õ่»ÃÐªØÁÇÔÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ ¤ÃÑ้§·Õ่ 1/2561 àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 6 ÁÕ¹Ò¤Á 

2561 ÁÕÁµÔáµ‹§µÑ้§¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ó¹Ç¹ 5 ·‹Ò¹¢ŒÒ§µŒ¹ áÅÐ·Õ่»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¢Í§ ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ¤ÃÑ้§·Õ่ 1/2561 (¤ÃÑ้§áÃ¡ËÅÑ§á»ÃÊÀÒ¾) àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 

14 ÁÕ¹Ò¤Á 2561 ÃÑº·ÃÒº¡ÒÃáµ‹§µÑ้§¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ó¹Ç¹ 5 ·‹Ò¹¢ŒÒ§µŒ¹

ËÁÒÂàËµØ : 

 2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 

5 ท่าน ดังนี้

057ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตาม
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร
ของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร (Executive Committee)

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ

กรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนและขนาดรายการ

ในปัจจุบัน ดังนี้

 1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย

ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะ

กรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร 

ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจาก

ที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียง

ของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด ดำเนินการบริหารจัดการและควบคุมดูแล

การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ 

และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

 2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล 

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการ

ทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง

เหมาะสมเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและ

ข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว

 11. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์

หรือการกระทำที่ผิดปกติหรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหาร

อย่างทันท่วงที และในกรณีท่ีเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบท่ีมีสาระสำคัญจะ

ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะ

เวลาอันสมควร

 12. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจาก

คณะกรรมการบริษัท

 13. การดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่อง

ใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งถัดไป

 ทั้งนี้การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัทและไม่รวมถึงการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่ง

การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และการอนุมัติรายการใน

ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่

ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตาม

ความหมายที่กำหนดตามประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามที่นิยามไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ

 6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน 

ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ

 7. พิจารณาการทำสัญญาต่าง ๆ ท่ีมีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจ

ในคู่มืออำนาจดำเนินการ

 8. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ 

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท  ผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดทำ

รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส

 9. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผล

ประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

 10. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท

มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อจัด

ซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน บริการ และการทำรายการอื่น เพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการ

อนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า มีวงเงินในแต่ละรายการ

ไม่เกิน 20 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็น

ไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าว

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลย

พินิจของคณะกรรมการบริษัท

มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ เพื่อ

ธุรกรรมตามปกติของบริษัทรวมถึงการเป็นผู้ค้ำประกัน หรือ

การชำระเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทมีวงเงิน

ในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงิน

ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของ

บริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้

วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดย

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

-

-

 3. พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบ

ประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการใช้จ่ายตาม

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

 4. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี และอำนาจการบริหารงานให้คณะกรรมการบริษัท

 5. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม

เพื่อประโยชน์ของบริษัท 
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 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Committee)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

µÓáË¹‹§

1.  ¼È. ÍÃ·ÑÂ  ÇÒ¹Ôª´Õ   

2.  ¹ÒÂâÍÀÒÊ à©Ô´¾Ñ¹¸Ø� 

3.  ¹Ò§ÊÒÇÍÑ»ÉÃ ÇÔÅÒÊÈÑ¡´Ò¹¹·� 

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

 1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย

 2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อ

ให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความ

เสี่ยง

 3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหาร

ความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหาร

ความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้

 4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิ

ภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ  ที่จะควบคุมความเสี่ยง

 5. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและ

กำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความ

เหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหาร

ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์

 ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

 - ด้านการสรรหา

 1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคล

ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนิน

ธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละ

ด้านที่ต้องการให้มี ตลอดจนมีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 2. สรรหา คัดเลือกและเสนอกรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอ

ชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณา

จากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น 

หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบ

กรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่กำหนดไว้

 3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคล

ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

 4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมาย

และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 5. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณ

สมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่ง

กรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

 6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือ

นัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

 7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่

ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

 4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(Nomination and Compensation Committee)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ª×่Í – ¹ÒÁÊ¡ØÅ µÓáË¹‹§

1.  ¹ÒÂ·¹§ ÅÕ้ÍÔÊÊÃÐ¹Ø¡ÙÅ

2.  ¼È. ÍÃ·ÑÂ ÇÒ¹Ôª´Õ  

3.  ¹ÒÂâÍÀÒÊ à©Ô´¾Ñ¹¸Ø�

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹
·Õ่»ÃÐªØÁÇÔÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ ¤ÃÑ้§·Õ่ 1/2561 àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 6 ÁÕ¹Ò¤Á 2561 

ÁÕÁµÔáµ‹§µÑ้§¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§¨Ó¹Ç¹ 3 ·‹Ò¹¢ŒÒ§µŒ¹ áÅÐ·Õ่»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

¢Í§ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)  ¤ÃÑ้§·Õ่ 1/2561 (¤ÃÑ้§áÃ¡ËÅÑ§á»ÃÊÀÒ¾) àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 14 

ÁÕ¹Ò¤Á 2561  ÃÑº·ÃÒº¡ÒÃáµ‹§µÑ้§¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§¨Ó¹Ç¹ 3 ·‹Ò¹¢ŒÒ§µŒ¹

ËÁÒÂàËµØ: 

 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท 
และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  
โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยที่คณะกรรมการ
บริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

 6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร

และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

ทุกไตรมาส

 7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง

 8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบบริษัท

 9. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง 

 10. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

 11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยง

ระบบสารสนเทศ

 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

·Õ่»ÃÐªØÁÇÔÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ ¤ÃÑ้§·Õ่ 1/2561 àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 6 ÁÕ¹Ò¤Á 2561 

ÁÕÁµÔáµ‹§µÑ้§¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹¨Ó¹Ç¹ 3 ·‹Ò¹¢ŒÒ§µŒ¹ áÅÐ·Õ่»ÃÐªØÁ¤³Ð

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ¢Í§ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ¤ÃÑ้§·Õ่ 1/2561 ¤ÃÑ้§áÃ¡ËÅÑ§á»ÃÊÀÒ¾) 

àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 14 ÁÕ¹Ò¤Á 2561 ÃÑº·ÃÒº¡ÒÃáµ‹§µÑ้§¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹¨Ó¹Ç¹ 

3 ·‹Ò¹¢ŒÒ§µŒ¹

ËÁÒÂàËµØ: 

 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 
และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดย
ส่วนใหญ่  ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน 
ขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

059ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)



 - ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

 1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้

อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิด

ผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วย

ให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ

 2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทน

ประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึง

แนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ

ของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของ

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ

 3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

 4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่าย

ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทน

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง 

ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

 5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการ

เสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความ

เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่

เพ่ือให้เกิดจากสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากร

ที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

         2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 

เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคน

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

         2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็น

ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังใน

ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธาน

ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก

จากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวน

กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับ

ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับ

เข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและ

ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท

 โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

 5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง

ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ

จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้อง

ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคล

ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่

ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความ

ในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ

จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

 7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ 

และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือ

หลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อ

บังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
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 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา
คณะกรรมการบริษัท
 1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท 

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจำนวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ

ของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัท

จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการดังต่อไปนี้

         2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อ

หนึ่ง (1) เสียง

 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
อิสระ
 กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทและมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์
 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยกรรมการอิสระต้องมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน วาระการดำรงตำแหน่ง
ของกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติ
แต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

060 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2562

 การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

นั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  

โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้



 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ
ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัท
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจ
ในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้

 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา
คณะกรรมการบริหาร
 1. คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ
ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  โดยจะพิจารณา
จากผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการสายงานขึ้นไปเป็นกรรมการ
บริหารโดยตำแหน่งโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร  
 2. คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริหาร

ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระคนใหม่ก็ให้กรรมการอิสระเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้ง
กรรมการอิสระคนใหม่แทนกรรมการอิสระคนเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือ
เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้มีวาระการดำรง
ตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระเว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระ
ที่กำหนดมิได้ทำให้ความอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ ดังนี้

 คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ

รายนั้นๆ ด้วย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง

กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน

ตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรส

ของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/1 กับบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 /1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ

เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ

สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น

ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 

ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 

แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า  ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธี

การคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน

การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อน

วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชี

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำนาจ
ควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ
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 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และหรือ
ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีจำนวน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้อง
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน และควรประกอบกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
โดยส่วนใหญ่ทั้งนี้ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทน
หนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
 เจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร
โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการ
คัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอ
ชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

 บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อ
สร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทและเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจ
ในระยะยาว
 สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมนั้น บริษัทกำหนดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจท่ีบริษัทเข้าลงทุน ไปดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยการส่งตัวแทนของ
บริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
กรณีที่เป็นบริษัทย่อย และให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลง
ร่วมกันในกรณีที่เป็นบริษัทร่วม และบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 บริษัทยังกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ควบคุมหรือมีส่วนร่วม
ในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่เข้าลงทุนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมนั้น ๆ และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี 
รวมถึงมีมาตรการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยที่เข้าลงทุนจะมีการอนุมัติและ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง 
การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการอื่นที่
สำคัญ เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการลงทุนที่สำคัญในธุรกิจ เป็นต้น

062 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2562



 1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชี
ปี 2560– ปี 2562 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด 
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งมีรายละเอียด

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปร

สภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีมติที่เกี่ยวข้อง

กับระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้

เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทางบริษัทมีข้อกำหนด ดังนี้

ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท

ข) ต้องไม่นำความลับและหรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย

    หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคล

    อื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผล

    ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท  
    โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำ
    นิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
    อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
    ทางอ้อม 

หน่วย : บาท

 ¡ÒÃ´ÙáÅàÃ×่Í§¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹

 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติ

ดังนี้
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 2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ
 - ไม่มี -

 ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ใน
หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการ
เงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท ด้วย 
หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดร้ายแรง
 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง 
ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งน้ี 
กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทใน
วันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย 
โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
 ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน
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1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง

และพวกพ้องจากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็น

ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 พนักงาน :  บริษัทจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมบริหารงานโดยความไม่ลำเอียงสนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณ ท่ีพนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงาน

อย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

 ลูกค้า : บริษัทจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่กิจการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 คู่ค้าและเจ้าหน้ี :  ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไข

 คู่แข่งทางการค้า :  บริษัทจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ

คู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต

 สังคมส่วนรวม : บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาส

สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งปฏิบัติ

หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

 บริษัทได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจที่ทำให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความสำคัญกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจจะทำให้มีการปฏิบัตงิานด้วย

ความซื่อสัตย์ การควบคุมภายในทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน

 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ จึงมีการจัดอบรมพนักงาน

เกี่ยวกับนโยบายบริษัท ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ในกรณี

พนักงานใหม่เข้ามาได้มีการเพิ่มหัวข้อโยบายการกำกับกิจการที่ดีเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเข้าไปในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย และในปี 2562 

บริษัทได้มีการจัดการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งนี้เพื่อการติดตามความเข้าใจของพนักงาน

 บริษัท เอ็ม วิช่ัน จำกัด (มหาชน) เร่ิมก่อต้ังบริษัทเม่ือปี 2545 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 

2561  ด้วยทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 100,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจ ผู้นำในธุรกิจจัดงานมือถือ สินค้าไอทีและเทคโนโลยี การท่องเท่ียว และกีฬาท่ีมี

การผสมผสานความล้ำสมัยของนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดได้ครบวงจร “Transformation Provider” 

และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทรวมถึงบุคลากรได้ร่วมมือ ทุ่มเท เพื่อพัฒนาให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจบนแนวทางดังนี้
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคมอยู่เสมอมา โดยในบริษัทได้มีการ

จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพนักงานโดยตรงเพื่อเป็นตัวแทน ของพนักงานในการเรียกร้องและพูดคุยกับ

ผู้บริหารของบริษัทในเรื่องต่างๆ ทั้งในเรื่องสวัสดิการและสิทธิจองพักงานในแง่มุมต่างๆคณกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีจำนวน 

5 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นผู้แทนในการร่วมปรึกษาหารือ ควบคุมดูแล ตรวจตรา และเสนอความคิดเห็นในเรื่องสวัสดิการต่างๆ เพื่อจัด

สวัสดิการให้กับพนักงาน โดยคณะกรรมการสวัสดิการมีอำนาจหน้าที่

 1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง

 2. ให้คำปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง

 3. ตรวจตา ควบคุม ดูแลสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง

 4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องของพนักงานบริษัท ให้ความสำคัญ

กับพนักงานทุกระดับของบริษัทโดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ

พนักงานแต่ละคนควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแล

รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ

 งานเล้ียงปีใหม่ประจำปี 2019

 เมื่อวันที่  9  มกราคม  2563  บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในธีม  “Neon  Night  Full  

Moon  Party”  ให้กับพนักงานในบริษัท ภายในงานมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกมากมาย อาทิเช่น  การประกวดแต่งกายยอดเยี่ยม  กิจกรรม

การจับฉลากแลกของขวัญ ราคา 99  บาท การจับฉลากรางวัลพิเศษ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังเต็มอิ่มกับอาหารหลากหลายเมนูและเครื่องดื่ม

เติมเต็มตลอดทั้งงาน เป็นบรรยากาศที่ทุกคนเต็มไปด้วยความสนุก สนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้กัน ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปีใหม่
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทจะต้องเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน 

การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการกำหนดราคาท่ีมี และมีการ

ยกระดับคุณภาพสินค้าการบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

 บริษัทจะต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ 

ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

 บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมามีการใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก

เพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ในปี 2562 บริษัท จึงได้เกิดแนวคิดที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและ

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการอบรมพนักงานเรื่องการลดใช้กระดาษโดยนำเทคโนโลยีมาทดแทน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจาก

พนักงานทุกคนให้ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้กระดาษ บริษัทได้ทำโครงการลดการใช้กระดาษและนำเทคโนโลยีมาใช้แทน เพื่อการ

ลดการใช้กระดาษ โดยการกำหนดสิทธิการใช้กระดาษของแต่ละฝ่าย เปล่ียนการเก็บเอกสารจากการพิมพ์เป็นเอกสารเป็นการสแกนเก็บ การรณรงค์

คร้ังน้ีทำให้ทุกส่วนงานมีความสามัคคี ร่วมใจกันลดการใช้กระดาษและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ รวมถึงการลดการใช้หมึกทำให้ลดมลพิษและขยะพิษ   

ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 7.1 มอบเงินสมทบทุนให้สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในเดือนธันวาคม 2562  เพื่อใช้พัฒนานักกีฬาทีมชาติไทย  

เป็นจำนวนเงิน 300,000  บาท

 7.2 สนับสนุนเงินบริจาคและอุปกรณ์การศึกษา  โครงการ “MVP แบ่งปันเติมฝันให้น้อง” เข้าสู่ปีที่ 2 การดำเนินธุรกิจด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด ในปีนี้บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม CSR  โดยการสนับสนุนเงินบริจาค

และอุปกรณ์ทางการศึกษา ในโครงการ  “MVP แบ่งปันเติมฝันให้น้อง”  ณ โรงเรียนบ้านปากวัง  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก  นอกจากน้ี

ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และน้อง ๆ นักเรียนในเกมส์มหาสนุก  สร้างความสุขให้กับน้อง ๆ ที่มอบให้ด้วยรอยยิ้ม

และเสียงหัวเราะ เมื่อวันที่  13  กันยายน  2562  
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 7.3 สมทบทุนร่วมบริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ พระราชวิสุทธิประชานารถ  (อลงกต  ติกขปญโญ)  เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ  รับมอบเงิน

บริจาค  จากตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน  บริษัทร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยพร้อมทั้งบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น  ให้แก่วัดพระบาท

น้ำพุ  ณ  โรงพยาบาลลาดพร้าว  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2562  
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 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง
องค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยง
เพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ 
 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัท 
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563  มีคณะกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน) 
ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
1 องค์กรและสภาพแวดล้อม
2 การบริหารความเสี่ยง
3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 
5 ระบบการติดตาม 

 โดยมีแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำ
โดยคณะกรรมการบริษัท และได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัท
มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
แล้ว

 สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทยังมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทาง
การเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติ
งานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยว
ข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานใน
รายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่ง
เป็นสำนักงานตรวจสอบภายนอก (outsource) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อประเมินผลและสอบทานความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายใน  โดย บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ได้มอบหมายให้ นายรักษ์พล อังศุวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติ
งานหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและนำเสนอรายงานการตรวจสอบ
ภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ 
คอนซัลแตนท์ จำกัด และ นายรักษ์พล อังศุวิทยา ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะหน่วย
งานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในเนื่องจากมีประวัติและประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯและมีความน่าเชื่อถือ
 ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน/เลิกจ้าง หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือเทียบเท่า
ของบริษัท ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี
อำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” 
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 บริษัทบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตระหนักถึงความสำคัญ
ของการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแล
กิจการที่ดี บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในโดยมีราย
ละเอียด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทต้องรักษาความลับ 
และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้
รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทต้องไม่ทำการซื้อขาย 
โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ
ข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงาน
ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ต้องลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หาก
ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดร้ายแรง

4. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้อง
รายงานการเปลี ่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง 
ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

 ในปี 2562 บริษัทไม่พบรายงานว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลภายใน
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 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ 
และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
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»‚ 2561
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บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด ค่าซื้อสินค้าและบริการ
ค่าซื้อสินค้าและบริการบริษัทมี
รายการซ ื ้อส ินค ้าจากบร ิษ ัท 
เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด เนื่องจาก
บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด ดำเนิน
ธุรกิจร้านอาหาร Chester's 
Grill ซึ่งบริษัทได้ซื้ออาหารและ
เครื ่องดื ่มสำหรับสนับสนุนการ
ดำเนินงานการจัดงาน Thailand 
Mobile EXPO ที่ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์/ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค

0.34

-

มีกรรมการ
ร่วมกัน 0.51

-

บริษัทเป็นผู้จัดงาน Thailand Mobile 
EXPO ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์/ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่ง
ดำเนินการซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้าน
อาหาร Chester's Grill  ของบริษัท เอ็มวี 
ฟู้ดส์ จำกัด เนื่องจากมีสาขาให้บริการที่
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์/ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค โดยมีราคาจำหน่าย
เป็นราคาตลาดทั่วไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการ
ซื้อสินค้าดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่อง
จากมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินปกติ 
ตามธุรกิจปกติ

บริษัทย่อยเพิ่งเปิดดำเนินงาน จึงให้บริษัทเป็น
ผู้ให้บริการด้านบัญชีและงานเอกสารอื่นๆ ซึ่ง
เป็นราคาตามสัญญา
บริษัทจ้างบริษัทไอดอลมาสเตอร์ จำกัด ทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในงาน Thailand Mobile 
EXPO ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการ
ให้บริการและค่าบริการจ่ายดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล เนื่องจากมีราคาและเงื่อนไข
การชำระเงินปกติ ตามธุรกิจปกติ

บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด รายได้ค่าบริการ
บริษัทมีรายได้จากค่าบริการทำ
บัญชี

-

ค่าบริการจ่าย
บริษัทมีรายการซื้อบริการจาก
บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด 
เพื่อมาใช้สนับสนุนการดำเนิน
งานการจัดงาน Thailand 
Mobile EXPOที่ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค

-

0.12

0.12

0.03

-

บริษัทย่อย
-

-

-

-

บริษัทย่อยเพิ่งเปิดดำเนินงาน จึงให้บริษัท
เป็นผู้ให้บริการด้านบัญชีและงานเอกสาร
อื่นๆ ซึ่งเป็นราคาตามสัญญา และ มีเงิน
ทดลองในการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการ
ให้บริการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่อง
จากมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินปกติ ตาม
ธุรกิจปกติ

บริษัท มัลติเทคโนโลยี 

เอ็กซ์เพิร์ด จำกัด

รายได้ค่าบริการ
บริษัทมีรายได้จากค่าบริการทำ
บัญชี

0.01

0.03

บริษัทย่อย
-

-
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ 
วันสิ้นงวด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ 
วันสิ้นงวด

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ 
วันสิ้นงวด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ 
วันสิ้นงวด



ºØ¤¤Å·Õ่ÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸� ÅÑ¡É³ÐÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹áÅÐ¤ÇÒÁÊÁàËµØÊÁ¼Å

บริษัท ไบค์โซน จำกัด ซื้อจักรยาน
บริษัทมีการซื้อจักรยาน

รายได้ค่าบริการ
บริษัทเป็นผู้จัดงาน Thailand 
Mobile EXPO โดยมีการให้
บริการพื้นที่สำหรับการจัดแสดง
งานแก่บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

รายได้ค่าบริการ
บริษัทมีรายได้จากค่าบริการ

- -

-

มีกรรมการ
ร่วมกัน 0.05

-

บริษัทมีรายการซื้อสินค้าและโฆษณาจากบริษัท 
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดย
มีราคาซื้อตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการ
ชำระเงินไม่แตกต่างจากผู้ขายรายอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีราคา
และเงื่อนไขการชำระเงินปกติ ตามธุรกิจปกติ

บริษัทมีการซื้อจักรยานจากบริษัท ไบค์โซน 
จำกัด เพื่อใช้ในสนับสนุนงาน กีฬาต่างๆ ของ
บริษัท โดยมีราคาซื้อตามราคาตลาดและมี
เงื่อนไขการชำระเงินไม่แตกต่างจากผู้ขาย
รายอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการ
ซื้อจักรยานดังกล่าว เพื่อใช้ในการสนับสนุน
การจัดงาน กีฬา ต่างๆ ของบริษัท โดย
รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุสมผลและเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ 
โดยมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงินที่ไม่
แตกต่างจากการซื้อจักรยานจากผู้ขายรายอื่น

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 

จำกัด (มหาชน)

บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด

บริษัทมีรายการซื้อสินค้าและ
โฆษณาจากบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

-

-

-

2.41

-

2.41

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการพื้นที่สำหรับ
การจัดแสดงงานสำหรับงาน Thailand Mobile 
EXPO กับบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด 
(มหาชน) โดยมีราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน
ไม่แตกต่างจากการให้บริการกับลูกค้ารายอื่น
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความ
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการให้บริการเช่า
พื้นที่การจัดงานตามการดำเนินงานปกติของ
บริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่างจาก
การให้เช่าพื้นท่ีกับลูกค้ารายอื่นท่ัวไป ซึ่ง
เห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

-

-

0.90

-

ซื้อสินค้าและบริการ
บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการ
จากบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

-
บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท 
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพื่อ
ใช้สำหรับโครงการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีราคา
และเงื่อนไขการชำระเงินปกติ ตามธุรกิจปกติ

-

-

8.67

0.27

2.00

2.14

-

-

มีกรรมการ/
ผู้บริหารร่วมกัน

บริษัทรับจัดงานวิ่งอีดีเอสมิวสิครัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีราคา
และเงื่อนไขการชำระเงินปกติ ตามธุรกิจปกติ

มีกรรมการ
ร่วมกัน
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ 
วันสิ้นงวด

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ 
วันสิ้นงวด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ 
วันสิ้นงวด

บริษัทมีเงินมัดจำคงค้างจาก
รายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ 
วันสิ้นงวด



 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 

21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาให้

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัทหรือกับบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการ

ระหว่างกันต่างๆ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่

เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

 มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 

กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการสำหรับ

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

 กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าใน

ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์

เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะ

เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้า

ปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ 

และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถ
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นายธีรวัฒน์  สุวรรณพินิจ การค้ำประกันสัญญาเช่าดำเนินงาน
บริษัทมีการทำสัญญาเช่าดำเนิน
งาน/สัญญาเช่าซื้อรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลจากบริษัทลีซซิ่ง เพื่อใช้ใน
การดำเนินธุรกิจ โดยมีการค้ำ
ประกันโดยกรรมการ คือ นาย
ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ ซึ่งการค้ำ
ประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่บริษัทลีซซิ่งเรียกร้อง ทั้งนี้ ไม่มี
การคิดค่าตอบแทนการค้ำประกัน
แต่อย่างใด

-
2.29กรรมการ 2.95 บริษัทมีการทำสัญญาเช่าดำเนินงาน/สัญญา

เช่าซื้อเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการ
ค้ำประกันของกรรมการบริษัท ได้แก่ นาย
ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ เป็นผู้ค้ำประกันเต็ม
วงเงิน ซึ่งการค้ำประกันดังกล่าว เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทลีซซิ่ง และเป็นการค้ำ
ประกันเต็มวงเงินของวงเงินสินเชื่อ ทั้งนี้ การ
ค้ำประกันทั้งหมดที่ได้กล่าวมาไม่มีการคิดค่า
ตอบแทนแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
จากบริษัทลีซซิ่งเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

»‚ 2562
 (ÅŒÒ¹ºÒ·)
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ดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

อนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

 สำหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้า

ปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความ

จำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจ

สอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น 

บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือ

ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ

ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

ตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัท

จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่าง

กันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

ระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วน

ได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำ

รายการระหว่างกันนั้น ๆ
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 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 

21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดนโยบายหรือ

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ดังนี้  

 ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกัน

กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนด

เงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคา

ตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับ

ธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน 

รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ใน

กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการ

ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญ

อิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ

ทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ

ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและหากหุ้นสามัญ

ของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทจะเปิด

เผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 

56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 

คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการ

จะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ

รายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือ

 

จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดย

สมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกัน

กับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกัน

ของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วน

ได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัด

ให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 

(ยกเว้น การทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มี

เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการ

ให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ไว้แล้ว เมื่อครั้งการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 

2561 ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีน

โยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ข้อบังคับประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกัน 

และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน

อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทก็มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบ

บัญชีของบริษัทด้วย

 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 

 กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจ

สอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของ

รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ

หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือ

ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
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ล้านบาท

 เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท เอ็ม วิชั่น 
จำกัด (มหาชน) (M Vision Public Company Limited) (“บริษัท” 
หรือ “MVP”) ตั้งแต่ปี 2560 – ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย
และรายได้จากการให้บริการ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound 
Annual Growth Rate: CAGR) สำหรับช่วง 3 ปี ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ
8.23 ต่อปี โดยรายได้หลักๆ มาจากการจัดงาน “Thailand Mobile 
EXPO” มหกรรมโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยในปี 2562 
ได้จัดที่สถานที่แห่งใหม่เป็นปีแรก คือที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค มีการใช้พื้นที่การจัดงานใหญ่ที่สุดถึง 3 ฮอลล์ คือ EH98 - 
EH100 มีพื้นที่มากกว่า 20,700 ตารางเมตร พร้อมกับการจัดงาน 
“Thailand Game EXPO” งานมหกรรมเกมและอุปกรณ์เกมมิ่งที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศ และงาน “Idol EXPO” งานมหกรรมที่รวมไอดอลในไทย
ไว้มากที่สุด บริษัทได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเหล่าบรรดาพันธมิตรแบรนด์
ต่าง ๆ ที่ตอบรับเข้าร่วมงานทำให้มียอดเงินสะพัดตลอดทุกวันที่จัดงาน
ทั้งปี ตลอดจนบริษัทได้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต งานแข่งขันกีฬาวิ่ง
จอมบึงมาราธอน 10K Thailand Championship งานท่องเที่ยวเชิง
กีฬา และบริษัทยังเป็นผู้จัดงานสัมมนา ฝึกอบรม (Workshop) เป็นต้น
 นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทมีงานสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
หน่วยงานราชการและเอกชน เช่น งานโครงการท่องเที่ยว 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อเมซิ่งชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส งานโครงการ
อาลีบาบา 11:11 Thailand Performance Show เป็นต้น และโดย
เฉพาะในปี 2562 งานโฆษณาเอเจนซี่ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ตามทิศทางของสื่อออนไลน์ และบริษัทได้มุ่งเน้นจะให้บริการสื่อดิจิตอล
แบบครบวงจร 
 อีกทั้งในปี 2562 เป็นปีที่บริษัทมีรถคาราวานให้บริการมาก
ที่สุดในประเทศไทยถึง 117 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น 179 % จากปีก่อน สำหรับ
ใช้ในงานเทศกาลดนตรี  งานกีฬา งานท่องเที่ยว และงานอื่น ๆ ครอบคลุม
หลายพื้นที่ในประเทศไทย
 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2560 – ปี 2562 เท่ากับ 284.75 
ล้านบาท 450.85 ล้านบาท และ 333.88 ล้านบาทตามลำดับ มีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยของรายได้จากการขายแหละรายได้จากการให้บริการ
(Compound Annual Growth Rate: CAGR) สำหรับช่วง 3 ปี ดังกล่าว
เท่ากับร้อยละ 8.23 ต่อปี แบ่งเป็น  
 1) รายได้ธุรกิจการจัดงาน (Event) เท่ากับ 151.67 ล้านบาท 
166.82 ล้านบาทและ 261.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.27 ร้อยละ 
37.01 และร้อยละ 78.42 ของรายได้รวมตามลำดับ 
 2) รายได้จากธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) 
เท่ากับ 34.93 ล้านบาท 60.32 ล้านบาทและ 51.92 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 12.27 ร้อยละ 13.38 และร้อยละ 15.55 ของรายได้รวมตามลำดับ 
 3) รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) เท่ากับ 97.47 
ล้านบาท 223.35 ล้านบาท และ 18.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.23 
ร้อยละ 49.54 และร้อยละ 5.69 ของรายได้รวมตามลำดับ 
 4) รายได้อื่นเท่ากับ  0.68 ล้านบาท 0.36 ล้านบาทและ 1.15 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23ร้อยละ0.07 และร้อยละ 0.34 ของรายได้
รวมตามลำดับ
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 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการเป็นการอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการ
เท่านั้น เนื่องจากบริษัทย่อยยังไม่มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญ
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รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทสามารถจำแนกรายได้แยกตามประเภทธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจการจัดงาน กลุ่มธุรกิจบริการงาน

โฆษณาและเอเจนซ่ี กลุ่มธุรกิจพาณิชย์ และรายได้อ่ืนซ่ึงประกอบด้วย รายได้ขายสินค้าล้าสมัย ดอกเบ้ียรับ รายได้จากการส่งเสริมการขาย กำไรจาก

การขายเงินลงทุนบริษัทร่วม กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดรายได้แต่ละประเภทกลุ่มธุรกิจ ดังน้ี
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1) รายได้ธุรกิจการจัดงาน  (Event ) 
 รายได้จากธุรกิจการจัดงาน (Event) ของบริษัทประกอบด้วย 
4 ประเภท ดังนี้
 1.1. รายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ Thailand 
Mobile EXPO / งานแสดงสินค้าอุปกรณ์เกม Thailand Game EXPO
 การจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ Thailand Mobile EXPO 
ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปี ปีละ 3 ครั้ง และการจัดงานมหกรรมเกมและ
อุปกรณ์เกมมิ่ง Thailand Game EXPO ซึ่งจัดงานในปี 2562 เป็น
ปีแรกจำนวน 1 ครั้ง โดยบริษัทเป็นผู้จัดงานและให้บริการพื้นที่ในงาน
แสดงสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์
มือถือ ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ที่ขายสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ สำหรับการจัดงาน 
Thailand Mobile EXPO / Thailand Game EXPO รายได้ส่วนใหญ่
มาจาก 3 ส่วน ได้แก่ การให้บริการพื้นที่หรือบูธแสดงหรือจำหน่ายสินค้า
ในงานหรือสำหรับการทำกิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมส่งส่งเสริมการขาย 
การจำหน่ายสื่อโฆษณาภายในงาน และรายได้ค่าบริการออแกไนซ์เซอร์ 
เป็นสำคัญ ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงานของบริษัทมาจากการจัดงาน 
Thailand Mobile EXPO และ Thailand Game EXPO เป็นหลัก 
ในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.00 ของรายได้จากการจัดงาน
ทั้งหมด และปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.57 ของรายได้จากการ
จัดงานทั้งหมด
 สำหรับรายได้จากการจัดงานสัมมนา ฝึกอบรม (Workshop) 
และอื่น ๆ บริษัทมีรายได้บริการจากค่าบริการจัดงาน โดยมีการกำหนด
ราคาให้บริการโดยคิดจากต้นทุนของบริษัทบวกด้วยกำไรที่ต้องการของ
บริษัทในแต่ละงาน
 1.2. รายได้จากการจัดงานท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
 การจัดงานกีฬาของบริษัท บริษัทจะมีรายได้จากการเป็นพันธมิตร
และผู้สนับสนุนงานหลัก และผู้สนับสนุนงานทั่วไป การขายสื่อโฆษณา

ภายในงาน การบริการพื้นที่จัดแสดงหรือจำหน่ายสินค้าในงาน ค่าสมัครวิ่ง 
การจำหน่ายสินค้าในงานวิ่ง  เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
คือ
 1.2.1  การจัดงานที่บริษัทเป็นเจ้าของงาน รายได้จากการจัดงาน
ที่บริษัทเป็นเจ้าของงาน หลัก ๆ รายได้มาจากผู้สนับสนุนหลัก และผู้
สนับสนุนทั่วไป  (Sponsor) ค่าสมัครเข้าร่วมงานของนักกีฬา การจำหน่าย
ของที่ระลึกในการจัดงาน  การบริการพื้นที่จัดแสดงสินค้าในงาน การขายสื่อ
โฆษณาภายในงาน รายได้จากการให้บริการรถคาราวาน โดยบริษัทเริ่ม
ดำเนินการจัดงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ประเภทวิ่งถนนตั้งแต่ปี 2559 
ขึ้นเป็นปีแรก ภายใต้ชื่องาน 10K Thailand Championship  และจัด
ต่อเนื่องทุกปีมีนักวิ่งกว่า 12,000 คนซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของงาน
 1.2.2 การจัดงานร่วมกับพันธมิตร บริษัทรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการพื้นที่โดยจะมีรายได้จากาการจัดหาร้านค้ามาจำหน่ายในงาน 
(Expo) และการจัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงาน ในปี 2560 
เป็นปีแรกที่บริษัทได้เข้าร่วมการจัดงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของภาคี ได้แก่ 
งานเขาประทับช้าง งานจอมบึงมาราธอน งานตะนาวศรีเทรล
 1.2.3 การให้บริการรับจ้างจัดงานกีฬาหลัก ๆ รายได้มาจาก
ค่าบริหารจัดการงาน เช่น ปี 2560 งานชงโครัน ปี 2561 งานวิ่งเตรียม
อุดมศึกษามินิมาราธอน ปี 2562 งานอีดีเอสมิวสิครัน เป็นต้น
 1.3. รายได้ค่าบริการรถคาราวานและเต้นท์ (MV Caravan)
           นอกจากการจัดงานวิ่งของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีรายได้การให้
บริการรถคาราวาน ในปี 2560  บริษัทได้เริ่มการให้บริการรถคาราวาน
เพื่อใช้สนับสนุนและเสริมสร้างความสะดวกสบายในการจัดงานต่าง ๆ 
ของบริษัท โดยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมงานสามารถ
ใช้บริการรถคาราวานของบริษัทได้ โดยบริษัทให้เช่ารถคาราวานในพื้นที่
งานต่าง ๆ อาทิ งานตะนาวศรีเทรล งานก้าวคนก้าว งาน Wonderfruit 
งาน Big mountain  เป็นต้น
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 ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรถคาราวานและ

เต้นท์ในการสนับสนุนงานต่าง ๆ ได้แก่ งานวิ่ง TOA Rockman Sumanan 

งาน Wonderfruit งาน Big mountain และ งานวิ่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

เป็นต้น อีกทั้งมีการให้บริการรถคาราวานในการสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2561 เช่น สวนละไม, Eureka Beach, 

บ้านนาคาเฟ่, ราชประชารีสอร์ท เป็นต้น

         สำหรับในปี 2562 เป็นปีที่บริษัทมีรถคาราวานให้บริการมาก

ที่สุด ในประเทศไทยถึง 117 คัน รายได้เติบโตเพิ่มขึ้น 179 % จากปีก่อน 

สำหรับใช้ในงานเทศกาลดนตรี  งานกีฬา งานท่องเที่ยว และงานอื่น ๆ ครอบคลุม

หลายพื้นที่ในประเทศไทย ได้แก่ งาน Wonderfruit งาน Big mountain 

งานก้าวคนละก้าว สวนละไม Eureka Beach บ้านนาคาเฟ่ เป็นต้น
 1.4. รายได้จากการบริการจัดงานอ่ืน ๆ

 บริษัทให้บริการการจัดงานประชุมสัมมนาในหลากหลายรูปแบบ 

อาทิ การจัดฝึกอบรม งานสัมมนา การจัดงานนิทรรศการ การจัดงานเลี้ยง

สังสรรค์ งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมภายในของลูกค้าหลาก

หลายรูปแบบ โดยเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี ทั้ง

จากภาครัฐและภาคเอกชน โดยบริษัทมีงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬา

อีสปอร์ต งานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานราชการและ

เอกชน เช่น งานโครงการท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อเมซิ่งชาย

แดนใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส งานโครงการอาลีบาบา 11:11 Thailand 

Performance Show เป็นต้น

 ในปี 2560 – ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการจัดงาน

เท่ากับ 151.67 ล้านบาท 166.82 ล้านบาท และ 261.82 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.27 ร้อยละ 37.01 และร้อยละ 78.42 ของรายได้

รวมตามลำดับ

 สำหรับปี 2561 พบว่าบริษัทมีรายได้จากการจัดงาน 166.82 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.01 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 15.15 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.99 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากบริษัทมี

รายได้จากการจัดงานเพิ่มขึ้น โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้ในส่วนของ

การจัดงาน Thailand Mobile EXPO เป็นหลัก เนื่องจากบริษัทขยาย

พื้นที่การจัดแสดงงานและให้บริการพื้นที่ดังกล่าว ตลอดจนขายสื่อโฆษณา

ในบริเวณงานได้เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ บริษัทมีการขยายงานให้บริการรถ

คาราวานเพิ่มขึ้น อาทิ เช่น งานเทศกาลดนตรี รวมไปถึงการให้บริการ

รถคาราวานตามสวนผลไม้ต่าง ๆ อีกด้วย โดยมีจำนวนรถคาราวานให้

บริการมากกว่า 70 คันในปี 2561

 ในปี 2562 บริษัทมีรายได้บริการจัดงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 95.00

ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 56.95 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยหลัก

มาจากการจัด Thailand Mobile EXPO และ งาน Thailand Game 

EXPO มีรายได้รวม 117.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดงานที่สถานที่แห่งใหม่ 

คือที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีการใช้พื้นที่การจัดงานใหญ่

ที่สุดถึง 3 ฮอลล์ คือ EH98 - EH100 มีพื้นที่มากกว่า 20,700 ตารางเมตร 

พร้อมกับการจัดงาน “Thailand Game EXPO” งานมหกรรมเกมและอุปกรณ์

เกมมิ่งที่ใหญ่ 

 อีกทั้ง ปี 2562 บริษัทได้เริ่มการให้บริการรถคาราวานเพื่อใช้

สนับสนุนและเสริมสร้างความสะดวกสบายในการจัดงานต่าง ๆ โดยเป็น

อีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมงานสามารถใช้บริการรถคาราวาน

ของบริษัทได้ บริษัทได้ให้บริการรถคาราวานในงานตามสถานที่ต่าง ๆ เพิ่ม

ขึ้นตามจำนวนรถคาราวานที่เพิ่มขึ้น และมีผู้สนใจติดต่อบริษัทเพื่อนำรถ

คาราวานไปใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากงานเทศกาลดนตรีงานหนึ่ง

ในเดือนธันวาคม 2562 มีการใช้รถคาราวานมากถึง 95 คัน เมื่อเทียบกับ

ปี 2561 มีการใช้รถคาราวานในดังกล่าวเพียง 58 คัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 

64  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรถคาราวานให้บริการมากที่สุด

ในประเทศไทยถึง 117 คัน และในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ

รถคาราวานเพิ่มขึ้น 6.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 179.23 เมื่อ

เทียบกับปี 2561 

 นอกจากน้ีในปี 2562 บริษัทมีงานท่องเท่ียวเชิงกีฬาจังหวัดตาก 

งานแข่งขันกีฬาวิ่งจอมบึงมาราธอน งานวิ่ง 10K Thailand Champion

ship งานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต งานโครงการเปิดตัวสินค้า  

การจัดฝึกอบรม (Workshop) งานสัมมนา งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เป็นต้น

2) รายได้ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี (Media & 
Agency)
 โดยรายได้การให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & 

Agency) ของบริษัทประกอบด้วย
 2.1. รายได้จากการให้บริการ Media

 1) สื่อออนไลน์ เป็นการให้บริการที่ต่อยอดจากธุรกิจโฆษณาสื่อ

ออฟไลน์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

และบริษัทมีช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายที่ได้รับความนิยม อาทิ เว็บไซต์

ของบริษัท  Facebook ของบริษัทมียอดผู้ติดตามสูงถึงหนึ่งล้านผู้ติดตาม 

รายได้จากการโฆษณาสื่อออนไลน์เป็นรายได้จากการขายพื้นที่สำหรับสื่อ

และเนื้อหา (Content) และการขายพื้นที่โฆษณา (Banner) ที่ลูกค้าเลือก

ซื้อสื่อบนช่องทางออนไลน์ของบริษัท 

 2) สื่อออฟไลน์ เป็นรายได้จากการขายหนังสือและโฆษณาบน

สื่อออฟไลน์ (Offline) ของบริษัท  แต่เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ความนิยมของนิตยสารมีบทบาทลดน้อยลง ดังนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม 

2561 จึงได้มีมติอนุมัติการยกเลิกการดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท

นิตยสารรายเดือน “WHATPHONE” ของบริษัท โดยจัดพิมพ์ถึงเดือน

ตุลาคม 2561

 2.2. รายได้จากการบริการ Agency และ ธุรกิจผู้ทรงอิทธิพล 
(Influencers)

 บริษัทมีการจัดหาช่องทางโฆษณาภายนอกให้กับลูกค้า รวมทั้ง

การให้บริการดูแล และจัดการสื่อออนไลน์ของลูกค้าตามความต้องการ

รวมถึงการเป็นเครือข่ายของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในด้านต่าง ๆ เช่น 

มีการบริหารจัดการสื่อออนไลน์ของภาครัฐและเอกชน การเป็นตัวแทนของ

แบรนด์ของลูกค้าในการบริหาร การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดบน

สื่อดิจิทัลครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มีการวางแผน

กลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการทางการตลาด มี

การประเมินผล วัดผล เพื่อให้งานที่ทำนั้นบรรลุตามความต้องการของ

ลูกค้า 
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        ในปี 2560 – ปี2562 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการงานโฆษณา

และเอเจนซี่เท่ากับ 34.93 ล้านบาท 60.32 ล้านบาทและ 51.92 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 12.27 ร้อยละ 13.38 และร้อยละ 15.55 ของรายได้

รวมตามลำดับ

         ปี 2561 พบว่าบริษัทมีรายได้จากการให้บริการงานโฆษณาและ

เอเจนซ่ีเพ่ิมข้ึน 25.39 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 72.69 จากปี 2560

บริษัทมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากงานโครงการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด มูลค่า 

14.40 ล้านบาท และโครงการวางแผนและจัดทำสื่อทางการตลาด มูลค่า 

16.00 ล้านบาท เป็นต้น

               สำหรับในปี 2562 บริษัทมีรายได้งานโฆษณาและเอเจนซี่

ลดลงเท่ากับ 8.40 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.93  เมื่อเทียบกับ

ปี 2561 เนื่องจากในปี 2561 มีงานโครงการประชาสัมพันธ์ที่ทำร่วมกับ

ลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 14.40 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 ไม่มี

งานดังกล่าว โดยในปี 2562 หลักๆ เป็นงานต่อเนื่องของโครงการวางแผน

และจัดทำสื่อทางการตลาดซึ่งมีมูลค่า 27.70 ล้านบาท

บริษัทมีต้นทุนแยกตามประเภทธุรกิจ 3 ประเภท ประกอบด้วย 

1) ต้นทุนจากธุรกิจการจัดงาน (Event) โดยสามารถแบ่งต้นทุนจากการ

จัดงานออกได้เป็น 3 ส่วนดังนี้

 1.1) ต้นทุนการจัดงานแสดงสินค้า  อาทิ  ต้นทุนค่าสถานที่ 

ต้นทุนบริการพื้นที่บูธ ต้นทุนโครงสร้างและอุปกรณ์ ต้นทุนโฆษณาประชา

สัมพันธ์ ต้นทุนการดำเนินงานและเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

 1.2) ต้นทุนการจัดงานท่องเท่ียวเชิงกีฬา อาทิ ค่าสนามวิ่ง ค่า

จ้างทำเหรียญรางวัล ค่าเสื้อกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าบริการจับ

เวลาผู้เข้าแข่งขัน ค่าพิมพ์ป้ายเบอร์นักกีฬา ค่าจ้างบุคคลภายนอก ต้นทุน

ขายสินค้าในการจัดงาน เช่น ต้นทุนค่าซื้อสินค้าประเภทของที่ระลึกที่

จำหน่ายภายในงาน (Merchandise) เป็นต้น

 1.3)  ต้นทุนการให้บริการรถคาราวาน และเต้นท์ อาทิ ค่าบริการ

สถานที่ ค่าลากรถ ค่าเสื่อมราคา ค่าแรง ค่าทำความสะอาด และค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง เป็นต้น

 1.4) ต้นทุนจากการบริการจัดงานอ่ืน ๆ อาทิ ต้นทุนค่าสถานที่ 

ต้นทุนในการจัดงาน ต้นทุนโครงสร้างและอุปกรณ์ ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อโทรทัศน์สิ่งพิมพ์ ค่าสถานที่ เป็นต้น

 โดยในปี 2560 - ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนบริการจากการให้

บริการจัดงานทั้งหมดเท่ากับ 68.41 ล้านบาท 95.97 ล้านบาทและ 158.93 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.15 ร้อยละ 22.69 และร้อยละ 71.02 ของ

ต้นทุนขายและให้บริการรวม 

 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนบริการจากการจัดงานทั้งหมดเท่ากับ 

95.97 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 22.69 ของต้นทุนขายและให้บริการรวม 

เพิ่มขึ้นจำนวน 27.56 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 40.29 จากปีก่อน 

โดยเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ งาน Thailand Mobile 

EXPO เพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนพื้นที่ที่ใช้สำหรับจัดงานเพิ่มขึ้น และ

ต้นทุนค่าเสื่อมราคารถคาราวานเพิ่มขึ้นจากจำนวนรถคาราวานที่เพิ่มมากขึ้น

 ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนจากการจัดงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ 62.96 

ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 65.60 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจาก

บริษัทมีต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ งาน Thailand Mobile EXPO และ งาน 

Thailand Game EXPO ต้นทุนการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยน

สถานท่ีจัดงาน ตลอดจนต้นทุนอ่ืนๆ ในการจัดงาน และบริษัทได้ร่วมงานกับ

หน่วยงานราชการเพื่อการท่องเที่ยว เทศกาลงานดนตรี เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง

กับรายได้บริการจัดแสดงงานที่เพิ่มขึ้น และยังมีต้นทุนค่าเสื่อมราคารถ

คาราวานที่เพิ่มตามจำนวนรถที่เพิ่มขึ้น

3) รายได้ธุรกิจพาณิชย์ (Commerce)
 ในปี 2560 – ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจพาณิชย์เท่ากับ 

97.47 ล้านบาท 223.35 ล้านบาท และ 18.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 34.23 ร้อยละ 49.54 และร้อยละ 5.69 ของรายได้รวมตามลำดับ 

 สำหรับปี 2561 พบว่าบริษัทมีรายได้จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็ก

ทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 125.88 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 129.15 

จากปี 2561 เนื่องจากโครงการจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือพิเศษโครงการ

หนึ่งให้แก่ลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการใหม่ในเดือนสิงหาคม 2561

 ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจพาณิชย์ลดลง 204.36 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.50 จากปี 2561 เนื่องจากธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์มีความรุนแรงมาก ในปี 2562 บริษัทจึงลดบทบาทในร้านค้า

ออนไลน์ลง และเริ่มขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มใหม่ ๆ ซึ่งเป็นช่วง

เริ่มต้นของการขาย เช่น สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) รถจักรยายนต์

ไฟฟ้า (EV Bike) เป็นต้น

ต้นทุนแยกตามประเภทธุรกิจ
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2) ต้นทุนจากธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี (Media & Agency) โดย

ต้นทุนบริการจากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ สามารถแบ่งออก

ได้เป็น 3 ส่วนดังนี้

 2.1) ต้นทุนจากการให้บริการ Media

 - ต้นทุนในการให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์ อาทิ ค่าใช้จ่ายบน

โชเชียล Facebook  ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาระบบ ค่าจ้างเขียนบทความ

บน Online ค่าจ้างบุคคลภายในที่มีความชำนาญพิเศษ เป็นต้น

 - ต้นทุนจากการให้บริการ Agency อาทิ ค่าจ้างทำสื่อประชา

สัมพันธ์ ค่าจ้างวิทยากร ค่าจ้างพิธีกร ค่าบริการถ่ายทำวีดีโอ และจากการ

จ้างผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของลูกค้า ค่าบริหารและดูแลเว็บไซต์ให้กับลูกค้า เป็นต้น

 โดยในปี 2560 - ปี 2562 มีต้นทุนบริการจากการให้บริการ

งานโฆษณาและเอเจนซี่ เท่ากับ 25.42 ล้านบาท 33.63 ล้านบาทและ 

47.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.55 ร้อยละ 7.95 และร้อยละ 21.14  

ของต้นทุนขายและให้บริการรวม 

 สำหรับปี 2561 พบว่ามีต้นทุนบริการในส่วนของงานโฆษณา

และเอเจนซี่เพิ่มขึ้น 8.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.30 จากปี 2560 

ซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาจาก ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างวิทยากร 

ค่าจ้างพิธีกร ค่าบริการถ่ายทำวีดีโอ เป็นต้น

 ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนจากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 13.66 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.62 เมื่อเทียบกับ

 ในปี 2560 - ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย 

เท่ากับ 23.84 ล้านบาท 20.46 ล้านบาท และ 11.73 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย

ในการจัดจำหน่ายหลัก ๆ อาทิเช่น เงินเดือนพนักงานขาย โบนัสพนังาน

ขาย ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่าย

ในการจัดส่งสินค้า โดยทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย

ต่อรายได้รวม ในช่วงปี 2560 – ปี 2562 พบว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ

จัดจำหน่ายต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 8.37  ร้อยละ 4.54 และร้อยละ 

3.51 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายของบริษัทลดลง 

เนื่องจากมีบริษัทมีบริหารค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย หรือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

 

 ปี 2561 พบว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายลดลงเท่ากับ 

3.38 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.18 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่อง

จากมีการปรับอัตราการจ่ายค่าคอมมิชชั่นและการบริการค่าใช้จ่ายในการ

จัดส่งสินค้าที่ดีขึ้น

 ปี 2562 พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 11.73 

ล้านบาทหรือลดลงจำนวน 8.73 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 42.68  

เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายส่งเสริม

การขาย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายลดลง

ปี 2561 สาเหตุมาจากปี 2562 มีต้นทุนจากการจ้างผู้ที่มีความชำนาญ

เฉพาะด้านทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ค่าโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเขียนบนความบน Online ค่าใช้จ่ายโดเมน เป็นต้น
3) ต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) 

 โดยในปี 2560 – ปี 2562 มีต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 80.91 ล้านบาท 293.37 ล้านบาทและ 17.55 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.30 ร้อยละ 69.36 และร้อยละ 7.84 

ของต้นทุนขายและให้บริการรวม 

 สำหรับปี 2561 พบว่ามีต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็ก

ทรอนิกส์เท่ากับ 293.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.36 ของต้นทุน

ขายและบริการรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 212.46 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 262.59 จากปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดขายของโครงการจัด

จำหน่ายโทรศัพท์มือถือพิเศษโครงการหนึ่งให้แก่ลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งเป็น

โครงการใหม่ในเดือนสิงหาคม 2561

 ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าลดลง เท่ากับ 275.82 

ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 94.02 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งสอด

คล้องกับรายได้การขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์ที่ลดลง  เนื่องจากการแข่งขัน

ในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์มีความรุนแรงมาก ในปี 2562 บริษัทจึงลดบทบาท

ในร้านค้าออน์ไลน์ลง และเริ่มขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มใหม่ ๆ 

มากขึ้น ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงมากนัก
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 ในปี 2560 - ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 

48.10 ล้านบาท 68.09 ล้านบาท และ 58.17 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้

จ่ายในการบริหารหลัก ๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัสพนักงาน เงินสมทบกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าเสื่อมราคา  เป็นต้น โดยทั้งนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม ในช่วงปี 2560 – 

ปี 2562 พบว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 

16.89 ร้อยละ 15.10 และร้อยละ 17.42 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่าย

ในการบริหารของบริษัทไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

 สำหรับปี 2561 พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 68.09 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 19.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 

41.56 เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

พนักงาน ค่าที่ปรึกษาทนาย และค่าเสื่อมราคา เป็นต้น โดยแบ่งเป็นค่า

ใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงใน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันซึ่งเพิ่มขึ้น จากต้นทุนบริการปัจจุบันและ

ดอกเบี้ยส่งผลให้ภาระผูกพันของโครงการ ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น

 สำหรับปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 58.17 

ล้านบาท ซึ่งลดลง 9.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.57 เมื่อเทียบกับ

ปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงซึ่งมาจากจำนวนพนักงานของ

บริษัทที่ลดลง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าตลาดฯ ลดลง เป็นต้น
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 ต้นทุนทางการเงินหลัก ๆ คือ รายการเงินกู้ยืมระยะยาว และ 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 1.24 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 104.20 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีดอกเบี้ย

เงินเบิกเกินบัญชีที่เกิดจากการจ่ายชำระค่าสินค้าโครงการพิเศษโครงการหนึ่ง

 ในปี 2560 -  2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 109.32 ล้าน

บาท 27.52 ล้านบาท และ 108.96 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไร

ขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 38.48 ร้อยละ 6.11 และร้อยละ 32.75 ของรายได้

จากการขายและรายได้จากการให้บริการตามลำดับ 

 ในปี 2560 -  2562 บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิเท่ากับ 29.05 

ล้านบาท (50.46) ล้านบาท และ 30.65 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตรา

กำไร(ขาดทุน)สุทธิเท่ากับร้อยละ 10.20 ร้อยละ (11.19) และร้อยละ 9.18

ของรายได้รวมตามลำดับ 

 ในปี 2561 พบว่าบริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 27.52 ล้านบาท 

ลดลงจำนวน 81.80 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 74.83 เมื่อเทียบกับปี 

2560 โดยในปี 2561 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากส่วนงานการจัดงาน 

และงานพาณิชย์ หลักๆ มาจากส่วนงานบริการจัดงาน Thailand Mobile 

EXPO เป็นหลัก เพราะบริษัทมีต้นทุนในส่วนของงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก

 

การทำสัญญาเช่าพื้นที่กับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพิ่มขึ้นจาก 

15,543 ตารางเมตร เป็น 20,233 ตารางเมตร เน่ืองจากมีการเปิดเช่าพ้ืนท่ี

ในโซนใหม่ (โซน C1) เป็นครั้งแรก ทำให้บริษัทมีต้นทุนค่าพื้นที่และต้นทุน

ในการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับรู้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ และ ในปี 2561 บริษัท

เริ่มมีการซื้อรถคาราวานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาของรถคาราวาน

เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ในปี 2561 พบว่าบริษัทมี

ขาดทุนสำหรับปีเท่ากับ 50.46 ล้านบาท ลดลงจำนวน 79.51 ล้านบาท

หรือลดลงร้อยละ 273.70 เมื่อเทียบกับปี 2560 หลัก ๆ มาจากโครงการ

จัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือรุ่นพิเศษโครงการหนึ่งให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งซึ่ง

เป็นโครงการใหม่ในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ร่วมกันที่ลงนาม และได้ปฏิเสธการที่จะรับสินค้าดังกล่าว ทำให้บริษัทต้อง

จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายโทรศัพท์ในช่องทางอ่ืน ประกอบการราคา

ตลาดของสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวลดลง ทำให้บริษัทต้อง

จำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น จึงเป็นผลขาดทุนขึ้น

 ในปี 2562 กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 81.44 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 295.93 เมื่อเทียบกับปีก่อน หลักๆมาจาก

เพิ่มขึ้นของส่วนงานบริการรับจัดงานที่มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 32.04 

ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.23 เม่ือเทียบกับปี 2561 และเพ่ิมข้ึนจาก

ส่วนงานธุรกิจพาณิชย์ท่ีมีกำไรข้ันต้นเพ่ิมข้ึนจำนวน 71.46 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 102.06 เมื่อเทียบกับปี 2561 นอกจากนี้ในปี 2562 พบว่า 

บริษัทมีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 30.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 81.11 ล้าน

บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 160.75 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากมีงาน

โครงการเพิ่มขึ้น และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัท

สามารถทำกำไรขั้นต้นและกำไรสำหรับปีได้ดีขึ้น ตามรายละเอียดข้างต้น

 

 ปี 2562 พบว่าบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 2.28 ล้านบาท 

ลดลง 0.15 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 6.17 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจาก

อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินมีการปรับลด บริษัทมีการชำระเงินกู้ระยะ

ยาวตรงตามกำหนด และมีการบริหารจัดการด้านการเงินได้ดีขึ้นกว่าปีก่อน
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สินทรัพย์รวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมี
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 87.16 ล้านบาท 138.19 ล้านบาท และ 328.05 ล้านบาท
ตามลำดับ สำหรับรายการสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์รวมของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัท
มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 84.69 ล้านบาท 223.12 ล้านบาทและ 
229.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.29 ร้อยละ 68.02 และ
ร้อยละ 63.28 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดของรายการ
สินทรัพย์หมุนเวียนที่สำคัญ ดังนี้
 

 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมูลค่าเท่ากับ 30.83 ล้านบาท 41.90 ล้านบาท 
และ 14.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.32 ร้อยละ 12.77  และ
ร้อยละ 3.89 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย เงินสด เงินฝากสถาบัน
การเงินประเภทกระแสรายวัน และเงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์ 
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.25 – 0.50 ต่อปี

 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวนเท่ากับ 47.65 ล้านบาท 148.19 ล้าน
บาท และ 192.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.48 ร้อยละ 45.17 
และร้อยละ 53.24 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 เมื่อเปรียบเทียบปี 2560 และปี 2561 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นเท่ากับ 100.54 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 211.00 
เนื่องจากมีลูกค้างานโฆษณาและเอเจนซี่ และลูกค้าจากโครงการโทรศัพท์
มือถือรุ่นพิเศษเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และต้นทุนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของกลุ่ม
การจัดงาน Thailand Mobile EXPO ที่จะมีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานจึง
ทำให้บริษัทต้องจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อน
 เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 และปี 2562 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 44.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 30.05 
ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นไปตามรายได้จากการให้บริการของบริษัทที่เพิ่มขึ้น 
โดยในปี 2562 รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัท ประกอบด้วย
ลูกหนี้การค้าเท่ากับ 114.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.40 
ของยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รองลงมาได้แก่ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เท่ากับ 48.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของยอดลูกหนี้

การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัท โดยรายการลูกหนี้การค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นมี
ความสัมพันธ์กับยอดรายได้ของบริษัทและรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับงาน Thailand 
Mobile EXPO และ Thailand Game EXPO ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า และเงินประกันความเสียหาย เป็นต้น
 เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 และปี 2562 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้า
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 39.76 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 53.21  หลัก ๆ มาจาก
งานโครงการวางแผนและจัดทำสื่อทางการตลาด โครงการบริการดูแลและ
จัดการสื่อออนไลน์ เป็นต้น
 สำหรับรายการลูกหนี้การค้าของบริษัท บริษัทมีการกำหนด
นโยบายการให้เครดิตเทอมกับลูกค้าส่วนใหญ่ประมาณ 30 - 90 วัน โดยมี
รายละเอียดมูลค่าลูกหนี้การค้าแยกตามอายุคงค้างดังนี้
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 จากตารางแสดงมูลค่าลูกหน้ีการค้าแยกตามอายุคงค้าง (Aging) 
ข้างต้นพบว่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคมปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ลูกหน้ี
การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ียังไม่ถึงกำหนดชำระมีมูลค่าเท่ากับ 17.15 ล้าน
บาท 52.74 ล้านบาท และ 69.07 ล้านบาทตามลำดับหรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 72.55 ร้อยละ 70.58 และร้อยละ 60.33 ของลูกหนี้การค้าสุทธิ
ตามลำดับ สำหรับค่าเผ่ือการรับคืนซ่ึงเป็นรายการหักกับลูกหน้ีการค้าของ
บริษัทเกิดจากรายการประมาณการรับคืนสินค้านิตยสาร WHATPHONE 
ซ่ึงมีสัดส่วนการรับคืนประมาณร้อยละ 70 ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลงกับผู้จัด
จำหน่ายนิตยสารดังกล่าวที่กำหนดให้บริษัทเนื่องจากบริษัทมีนโยบายการ
รับคืนสินค้าท่ีจำหน่ายให้กับผู้จัดจำหน่ายหากจำหน่ายสินค้าไม่หมดเม่ือครบ
ระยะเวลาการจำหน่ายตามท่ีตกลงระหว่างกัน ซ่ึงบริษัทมีนโยบายประมาณ
การลดหน้ีท่ีเกิดจากการรับคืนสินค้าโดยบริษัทประมาณข้ึนโดยพิจารณา
จากอัตรายอดรับคืนเทียบกับยอดขายในอดีตโดยถัวเฉลี่ย ซึ่งในปี 2562 
บริษัทยกเลิกการผลิตนิตยสาร WHATPHONE จึงส่งผลให้ไม่มีค่าเผื่อการ
รับคืนดังกล่าว
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 - สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีสินค้าคง
เหลือมูลค่าเท่ากับ 3.27 ล้านบาท 3.18 ล้านบาท และ 8.79 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.37 ร้อยละ 0.97 และร้อยละ 2.43 ของสินทรัพย์รวม
ตามลำดับ โดยสินค้าคงเหลือของบริษัทประกอบด้วยรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า 
โทรศัพท์มือถือ และสินค้าเทคโนโลยี โดยบริษัทจะมีการเก็บสินค้าประเภท
อุปกรณ์สื่อสาร อาทิ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต อุปกรณ์สวมใส่ อุปกรณ์เสริม 
และรถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า บริษัทจัดเก็บสินค้าในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
และมีการจัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
 ในปี 2560 มีการปรับลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยจากการตั้งค่าเผื่อการ
ปรับลดมูลค่าสินค้า  จำนวน 0.08 ล้านบาท โดยบริษัทพิจารณาค่าเผื่อการ
ลดมูลค่าสินค้าจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจและตามสภาพ
ปัจจุบันของสินค้าคงเหลือเป็นเกณฑ์ ซึ่งคำนวณจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
จากการขายหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 สำหรับปี 2561 บริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
ลดลงจำนวน 0.09 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.72 เมื่อเปรียบเทียบ บริษัทมีการกำหนดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีท่ีเกินกำหนด

ชำระมากกว่า 12 เดือน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญด้วยวิธีการกำหนดช่วงอายุลูกหน้ีและสถานภาพของลูกหน้ีเป็นเกณฑ์
ในการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายุค้างชำระเกินกว่า 1 ปี และ
พิจารณาร่วมเป็นรายกรณี ในปี 2560 บริษัทไม่มีการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญ ในปี 2561 มีมูลค่าลูกหน้ีการค้าท่ีเกินกำหนดชำระในช่วง 7-12 เดือน 
เท่ากับ 7.43 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.94 ของลูกหน้ีการค้าสุทธิซ่ึง
ได้รับชำระในภายหลังมาบางส่วนแล้ว และอีกบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนิน
การหารือกับลูกค้าเพ่ือรับชำระเงิน และสำหรับลูกหน้ีการค้าท่ีเกินกำหนด
มากกว่า 12 เดือน เท่ากับ 0.03 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของลูก
หน้ีการค้าสุทธิ บริษัทคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ส่งผลให้บริษัทต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญด้วยจำนวนดังกล่าว 
 ในปี 2562 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 
12 เดือน เท่ากับ 0.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.28 ของลูกหนี้การค้า
สุทธิ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการทวงถามและติดตามกับลูกหนี้รายดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง

กับปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีสินค้าคงคลังประเภทนิตยสารและสินค้า E-Store 
ลดลง นอกจากนี้บริษัทยังมีการปรับลดมูลค่าสินค้าจากรายการค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากสินค้าชำรุดและล้าสมัยเพิ่มขึ้นจาก 0.08 ล้านบาทในปี 2560 
เป็น 1.31 ล้านบาทในปี 2561 
 และในปี 2562 บริษัทมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 5.61 ล้าน
บาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 176.42 เนื่องจากบริษัทมีการนำรถมอเตอร์
ไซต์ไฟฟ้ามาจำหน่ายเป็นปีแรก

 - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมี
รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 2.94 ล้านบาท 6.71 ล้านบาทและ 
8.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.12 ร้อยละ 2.04 และร้อยละ 
2.40 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ซึ่งประกอบดอกเบี้ยค้างรับ ภาษีซื้อยัง
ไม่ถึงกำหนด และเงินมัดจำค่าพื้นที่จัดงาน Thailand Mobile EXPO / 
Thailand Game EXPO เป็นต้น
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ  53.50 ล้านบาท 104.92 ล้านบาทและ 
132.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.71 ร้อยละ 31.98 และ
ร้อยละ 36.72 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดของรายการ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สำคัญแต่ละรายการที่สำคัญ ดังนี้

 (1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมูลค่าสุทธิ
ทางบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 49.67 ล้านบาท 73.74 ล้านบาท 
และ 93.36 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.94 ร้อยละ 22.48 และ
ร้อยละ 25.79 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วน
ใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
รวมทั้งอุปกรณ์ในการจัดงาน เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน  และยาน
พาหานะเป็นสำคัญ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเป็นหลักจึง
ไม่มีการลงทุนในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มากนัก 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่าบริษัทมีมูลค่าสุทธิทางบัญชี
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 17.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 55.79 เป็นผลจากบริษัทมีการซื้อรถคาราวานจำนวน 17.86 ล้าน
บาท ซึ่งบริษัทเริ่มให้บริการรถคาราวานสำหรับการจัดงานนอกสถานที่ ใน
ปี 2560 บริษัทเริ่มซื้อรถคาราวานในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่งผล
ให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ประเภทรถคาราวานจำนวน
หนึ่ง ซึ่งบริษัทรับรู้ต้นทุนเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 
สำหรับนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์คำนวณโดยวิธีเส้น
ตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 24.08 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 48.47 
เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบริษัทมีการซื้อสินทรัพย์
ประเภทรถคาราวานอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 เพื่อใช้สนับสนุนและเสริม
สร้างความสะดวกสบายในการจัดงานต่าง ๆ ของบริษัท ส่งผลให้ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรถคาราวานทั้งหมด 73 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 
ที่มีจำนวน 33 คัน
           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 19.62 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 26.61 
เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนรถคาราวานเพิ่ม
ขึ้นจำนวน 44 คันจากปี 2561  ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท
มีรถคาราวานทั้งหมด 117 คัน
 บริษัทมีสินทรัพย์ประเภทรถคาราวานจำนวนหนึ่ง ซึ่งบริษัทรับรู้
ต้นทุนเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม สำหรับนโยบายการ
ตัดค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้
งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

 (2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนของบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 3.58 ล้านบาท 5.06 ล้านบาทและ 5.45 
ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.59 ร้อยละ 1.54 และร้อยละ 1.51 ของ
สินทรัพย์รวมตามลำดับ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 
1.47 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 41.16 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 
เนื่องจากโปรแกรมสำเร็จรูปที่บริษัททำการพัฒนาเองแล้วเสร็จในปี 2561 
เช่น โปรแกรมการอ่านเลข BIB สำหรับการจัดงานวิ่ง (E-Horus) โปรแกรม
การรับสมัครและชำระเงินออนไลน์ (E-Ticket) โปรแกรม Chatbot
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 
0.39 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.71 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 
เนื่องจากในปี 2562 โปรแกรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัทเรื่องรถ
ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มขึ้น

หน้ีสิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีหนี้สิน
รวม จำนวน  72.49 ล้านบาท 190.34 ล้านบาท และ 195.44 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.46 ร้อยละ 58.02 และร้อยละ 53.99 ของหนี้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ รายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญ ดังนี้

หน้ีสินหมุนเวียน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีหนี้สิน
หมุนเวียน จำนวน 44.07 ล้านบาท 123.98 ล้านบาท และ 134.68 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.89 ร้อยละ 37.79 และร้อยละ 37.21 ของ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของรายการ
หนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญ ดังนี้

 (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2550 ปี 2561 และปี 2562 เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่นมีมูลค่าเท่ากับ 33.73 ล้านบาท 105.22 ล้านบาท
และ 88.47 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.41 ร้อยละ 32.07 
และร้อยละ 24.44 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ  ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 
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หน้ีสินไม่หมุนเวียน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนมูลค่าเท่ากับ 28.42 ล้านบาท 66.36 ล้านบาทและ 60.76 
ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.56 ร้อยละ 20.23 และร้อยละ 16.79 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของ
รายการหนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญ ดังนี้

 จากการพิจารณาเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 71.49 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 211.96 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เป็นผลมาจากบริษัทมี
เจ้าหนี้การค้าในการบริหารจัดการโครงการสำหรับชุดโทรศัพท์รุ่นพิเศษ เป็น
หลัก
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ลดลงจำนวน 16.75 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 15.92 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2561 เนื่องจากจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ
สำหรับชุดโทรศัพท์รุ่นพิเศษ
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 (1) เจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียนซึ่งเกิดจากงานขายสินค้าโครงการพิเศษจำนวน 33.99 ล้านบาท (ครบกำหนด
ชำระในปี 2563 - 2564) โดยมีส่วนท่ีครบกำหนดชำระในปี 2562 จำนวน 12.00 ล้านบาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียนรายหนึ่งซึ่งเกิดจากงานขายสินค้าโครงการพิเศษจำนวน 17.99 ล้านบาท (ครบ
กำหนดชำระในปี 2564) โดยมีส่วนท่ีครบกำหนดชำระในปี 2563 จำนวน 16.00 ล้านบาท
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 9.12 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 39.63 เมื่อเปรียบเทียบปี 2560 เป็นผลมาจาก
บริษัทมีการชำระคืนเงินกู้ยืมแก่ธนาคารพาณิชย์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 0.79 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5.69 เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 เป็นผลมาจาก
บริษัทมีการชำระคืนเงินกู้ยืมแก่ธนาคารพาณิชย์

 (2) เงินกู้ยืมระยะยาว
 รายการเงินกู้ยืมเป็นการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศจำนวน 2 แห่ง ค้ำประกันโดยการจำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษัท 
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 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
 ปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เท่ากับ 59.34 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับในปี 2560 ที่มีเงินสดสุทธิ
ได้มาในกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 31.02 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากใน
ปี 2561 บริษัทต้องจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าเครื่องโทรศัพท์โครงการพิเศษเป็น
จำนวนมาก 
 สำหรับปี 2562  บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนิน
งานเท่ากับ 35.66 ล้านบาท ซึ่งใช้ไปลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลัก
เกิดจากลูกหนี้โครงการจ่ายชำระช้าลง และบริษัทได้จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า
ช้าลงเช่นกัน
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินภายใต้สัญญาสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 12.69 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 125.77 เมื่อเทียบกับ
ปี 2560  หลัก ๆ เนื่องจากบริษัทได้ทำสัญญาเช่าทางการเงินเพื่อซื้อยานพาหนะประเภทรถคาราวานเพิ่มขึ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินภายใต้สัญญาสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 12.00 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 52.68 เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 หลัก ๆ เนื่องจากบริษัทได้ทำสัญญาเช่าทางการเงินเพื่อซื้อยานพาหนะประเภทรถคาราวานเพิ่มขึ้น 

 (3) หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานพาหนะเป็นระยะเวลา 48 เดือน ถึง 60 เดือน 
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 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
 ปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 37.69 
ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน
เท่ากับ 14.50  ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการที่บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว
เพ่ิมข้ึนจำนวน 23.14 ล้านบาท ซ่ึงเป็นเงินท่ีได้จากการระดมทุนเพ่ิม 
 สำหรับปี 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 
เท่ากับ 2.98 ล้านบาท ซ่ึงได้มาจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
 ปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินเท่ากับ 
108.10 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรม
จัดหาเงินเท่ากับ 3.61 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากบริษัทได้รับเงินค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 175.63 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผล 54.00 ล้านบาท 
 ปี 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 
4.85 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง
 ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 
1.92 เท่า 1.80 เท่าและ 1.70 เท่าตามลำดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็วเท่ากับ 1.78 เท่า 1.72 เท่าและ 1.57 เท่าตามลำดับ จะเห็นได้ว่า
อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนมีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจากบริษัทมีการใช้แหล่งเงินทุนจากส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้น 
 ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
เท่ากับ 12.18 เท่า 9.16 เท่าและ 8.91 เท่าตามลำดับ ระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ยปี 2560 – 2562 อยู่ระหว่าง 30 – 40 วัน จะเห็นได้ว่าอัตราส่วน
หมุนเวียนลูกหนี้การค้ามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีลูกค้างานโครงการเพิ่ม
ขึ้น จึงทำให้การให้เครดิตการจ่ายชำระเงินขยายระยะเวลาออกไปเพิ่ม
มากขึ้น
 ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคง
เหลือเท่ากับ 20.20 เท่า 91.38 เท่าและ 2.96 เท่าตามลำดับ ระยะเวลา
ขายสินค้าเฉลี่ยปี 2560 – 2562 อยู่ระหว่าง 4 – 122 วัน ซึ่งจะเห็นว่า
แนวโน้มอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือลดลง เนื่องจากสภาวะการแข่งขัน
ของธุรกิจพาณิชย์ในปัจจุบันมีค่อนข้างสูง บริษัทจึงลดบทบาทในการขาย
สินค้าออนไลน์ลง
 ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การ
ค้าเท่ากับ 17.22 เท่า 25.91 เท่าและ 13.71 เท่าตามลำดับ ระยะเวลาชำระ
หนี้เฉลี่ยปี 2560 – 2562 อยู่ระหว่าง 14 – 26 วัน จะเห็นได้ว่าอัตราส่วน
หมุนเวียนเจ้าหนี้การค้ามีแนวโน้มลดลง หลัก ๆ มาจากบริษัทได้รับการ
ขยายเครดิตเทอมจากเจ้าหนี้การค้า ทำให้สามารถยืดระยะเวลาการจ่าย
ชำระหนี้ออกไปให้สอดคล้องกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้เช่นกัน
 ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ระยะเวลาเงินสด (จำนวนวันที่
กิจการจะได้รับเงินสดจากการดำเนินงาน(Cash Cycle)) เท่ากับ 26 วัน 
29 วัน และ 136 วัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้า
ของบริษัทเป็นงานโครงการที่มีมูลค่าต่อโครงการสูงและการจ่ายชำระช้าลง
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 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
(Profitability Ratio)
 ปี 2560 – 2562 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 
เท่ากับร้อยละ 56.76  ร้อยละ (49.62)  และร้อยละ 20.15  ซึ่งจะเห็นได้
ว่าในปี 2562 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสูงกว่าในปี 2561  หลัก ๆ มา
จากการบริหารจัดการเกี่ยวกับต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในปี 2562 ผลการดำเนิน
งานของบริษัทมีกำไร

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
(Efficiency Ratio)
 ปี 2560 – 2562 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)  
เท่ากับร้อยละ 25.78  ร้อยละ (21.65) และร้อยละ 8.88 ตามลำดับ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561สาเหตุหลัก ๆ มา
จากบริษัทมีการซื้อสินทรัพย์ยานพาหนะประเภทรถคาราวานเพิ่มมากขึ้น 
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 73 คัน เป็น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 จำนวน 117 คัน

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial 
Policy Ratio)
 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 
2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1.10 เท่า 1.38 เท่าและ 1.17 เท่า 
ตามลำดับ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 
หลัก ๆ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าโครงการสำหรับชุดโทรศัพท์
รุ่นพิเศษในปี 2561 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปี 2562 ลดลงจาก
ปี 2561 หลัก ๆ เป็นผลมาจากในปี 2562  บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน
จึงทำให้ผลขาดทุนสะสมของบริษัทลดลง
 เมื่อพิจารณาความสามารถในการชำระดอกเบี้ย พบว่า ณ ปี 
2560 – 2562 บริษัทมีความสามารถในการชำระในการชำระดอกเบี้ย 
เท่ากับ 32.78 เท่า (19.16) เท่า และ 20.80 เท่าตามลำดับ แสดงให้เห็น
ว่าในปี 2562 บริษัทมีแนวโน้มความสามารถในการชำระดอกเบี้ยดีขึ้น 
เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปี 2561 
บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสด
ใช้ไปจากการดำเนินงาน 59.34 ล้านบาทจากผลการดำเนินงานในส่วนงาน
พาณิชย์ของโครงการโทรศัพท์มือถือรุ่นพิเศษเป็นหลัก
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นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการบริษัท

   นายโอภาส เฉิดพันธ์ุ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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àÃÕÂ¹ ·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ
จัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข
 คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ทำหน้าที่ กำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าและเชื่อมั่นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการ
ดำเนินงาน และกระแสเงินสดที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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¤ÇÒÁàË็¹
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอ็ม วิช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอ็ม วิช่ัน จำกัด (มหาชน) 
ด้วยเช่นกัน
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท เอ็ม วิช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอ็ม วิช่ัน จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

à¡³±�ã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁàË็¹
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ี
กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไป
ตามข้อกำหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

àÃ×่Í§ÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
 เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยสำคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับ
งวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเร่ืองเหล่าน้ี

àÃ×่Í§ÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ¾ÃŒÍÁÇÔ¸Õ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÁÕ´Ñ§µ‹Íä»¹Õ้

¡ÒÃÃÑºÃÙŒÃÒÂä´Œ
 กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ส่วนงานหลัก คือ ธุรกิจจัดงาน ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซ่ีและอ่ืนๆ และธุรกิจพาณิชย์ 
ทำให้กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้แต่ละประเภทท่ีแตกต่างกันตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.13 นอกจากน้ีรายได้ของกลุ่มบริษัทมีมูลค่าท่ี
เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินอย่างมาก และมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดังน้ันกลุ่มบริษัทจึงมีความเส่ียงเก่ียวกับมูลค่าและ
ระยะเวลาในการรับรู้รายได้ 
 ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการ สุ่มตัวอย่างรายการขายและรายได้จากการให้บริการเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องและเหมาะสมของการรับรู้รายได้จากการขายและการให้บริการว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาและพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ
นโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท สุ่มตรวจเอกสารประกอบรายการขายและรายได้จากการให้บริการท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะ
เวลาบัญชี ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษัทออกภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีรายได้ท่ีสำคัญ วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลรายได้แต่ละประเภทเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน 

¤´Õ¿‡Í§ÃŒÍ§
 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 บริษัทแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันโดยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จำนวน 9.2 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ฝ่ายบริหารจึงจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องน้ี
เพ่ือใช้ในการประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความ โดยการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือคดีดังกล่าว
ส้ินสุด อาจแตกต่างไปจากท่ีฝ่ายบริหารได้ประมาณการไว้ จึงทำให้มีความเส่ียงเก่ียวกับการรับรู้ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ดังกล่าว
 ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทเก่ียวกับรายละเอียดและความคืบหน้าของคดีฟ้องร้อง ตลอดจนวิธีการท่ี
ผู้บริหารใช้ในการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกับดุลยพินิจใช้ในการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว สอบทาน
เอกสารโต้ตอบระหว่างบริษัทและท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัท ส่งหนังสือยืนยันไปยังท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทเพ่ือให้รายงานรายละเอียด
ของคดีฟ้องร้อง สถานะของคดีความและความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และได้
สอบทานการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับคดีฟ้องร้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

089ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)



¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃáÅÐ¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·Õ่ã¹¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅµ‹Í§º¡ÒÃà§Ô¹
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด
 ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวน
การในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕµ‹Í¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº§º¡ÒÃà§Ô¹
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ
สำคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ีด้วย

¢ŒÍÁÙÅÍ×่¹
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจำปี ซ่ึงข้าพเจ้าได้รับข้อมูลอ่ืนในรายงานประจำปีฉบับ
เตรียมเผยแพร่ก่อนวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีน้ี
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูล
อ่ืนน้ัน ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือการอ่านข้อมูลอ่ืนตามท่ีระบุข้างต้นและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมี
สาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
หรือไม่ 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอ่ืนในรายงานประจำปีฉบับเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญท่ีข้าพเจ้าต้อง
รายงาน

 • ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ทำความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
ท่ีผู้บริหารจัดทำ
 • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท
ในการดำเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดย
ให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเน่ือง
 • ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ
ท่ีทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

090 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2562



 •  รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
 ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสำคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ 
ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
 ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้
ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
 จากเร่ืองท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสำคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบันและกำหนดเป็นเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้
เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการ
ส่ือสารดังกล่าว

นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์  2563
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ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

ËÁÒÂàËµØ 2562 2561

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´

à§Ô¹Å§·Ø¹ªÑ่Ç¤ÃÒÇ

à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ·Õ่µÔ´ÀÒÃÐËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹·Õ่¶Ö§¡ÓË¹´ä¶‹¶Í¹ã¹Ë¹Ö่§»‚

ÅÙ¡Ë¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐÅÙ¡Ë¹Õ้Í×่¹

ÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×Í

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×่¹

 ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹

6

7

8

9

10

11

  14,067,203 

 2,234 

 4,790,000 

 192,721,490 

 8,789,914 

 8,691,065 

 229,061,906 

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹

12

13

14

15

26

(หน่วย : บาท)

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

 41,904,721 

 23,140,770 

 -   

 148,185,421 

 3,182,867 

 6,707,758 

 223,121,537 

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

 1,999,995 

 5,149,980 

 93,362,112 

 5,454,194 

 8,934,388 

 16,834,442 

 1,178,450 

 132,913,561 

 361,975,467 

2562

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 14,745,173 

 2,234 

 4,790,000 

193,262,419 

 8,789,914 

 9,098,307 

 230,688,047 

 1,988,995 

 -   

 93,506,112 

 5,543,763 

 8,934,388 

 16,844,225 

 1,178,450 

 127,995,933 

 358,683,980 

 -   

 -   

 73,741,263 

 5,057,718 

 15,762,345 

 9,184,401 

 1,178,675 

 104,924,402 

 328,045,939 

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö่§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õ้

 à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ 

 à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ 

 ·Õ่´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³�  

 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹ 

 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃµÑ´ºÑÞªÕ 

 ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¢Í¤×¹ 

 à§Ô¹ÁÑ´¨ÓáÅÐà§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹  

 ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹
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 ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ        
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 Ë¹Õ้ÊÔ¹áÅÐÊ‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ 

2562 2561

   20,900,000 

 88,468,168 

 2,549,985 

 4,284,880 

 -   

 11,850,323 

 6,629,191 

 134,682,547 

 Ë¹Õ้ÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹  

 Ë¹Õ้ÊÔ¹äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹  

 ÃÇÁË¹Õ้ÊÔ¹  

 Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ 

(หน่วย : บาท)

 -   

 105,217,303 

 -   

 5,052,009 

 4,274,775 

 6,809,194 

 2,624,786 

 123,978,067 

2562

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

 20,900,000 

 88,552,368 

 -   

 4,284,880 

 -   

 11,850,323 

 6,661,536 

 132,249,107 

  17,987,537 

 8,821,413 

 22,928,943 

 11,024,189 

 60,762,082 

 193,011,189 

 100,000,000 

 100,000,000 

 88,102,029 

 1,000,000 

(23,022,279)

 166,079,750 

(406,959)

 165,672,791 

 358,683,980 

   17,987,537 

 8,821,413 

 22,928,943 

 11,024,189 

 60,762,082 

 195,444,629 

 100,000,000 

 100,000,000 

 88,102,029 

 1,000,000 

(22,571,191)

 166,530,838 

 -   

 166,530,838 

 361,975,467 

 33,987,537 

 8,836,292 

 15,970,505 

 7,564,313 

 66,358,647 

 190,336,714 

 100,000,000 

 100,000,000 

 88,102,029 

 1,000,000 

(51,392,804)

 137,709,225 

 -   

 137,709,225 

 328,045,939 

 ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö่§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õ้  

ËÁÒÂàËµØ

16

17

13

19

19

20

18

19

20

21

22

23

 à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑ้¹¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ 

 à¨ŒÒË¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐà¨ŒÒË¹Õ้Í×่¹ 

 à¨ŒÒË¹Õ้à§Ô¹Å§·Ø¹ 

 à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇÊ‹Ç¹·Õ่¤Ãº¡ÓË¹´ªÓÃÐã¹Ë¹Ö่§»‚ 

 à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇÊ‹Ç¹·Õ่¨Ñ´à»š¹Ë¹Õ้ÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ 

 Ë¹Õ้ÊÔ¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹Ê‹Ç¹·Õ่¤Ãº¡ÓË¹´ªÓÃÐã¹Ë¹Ö่§»‚ 

 Ë¹Õ้ÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×่¹

            ÃÇÁË¹Õ้ÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

 à¨ŒÒË¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒäÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ 

 à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ 

 Ë¹Õ้ÊÔ¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ 

 ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¼Å»ÃÐâÂª¹�¾¹Ñ¡§Ò¹ 

            ÃÇÁË¹Õ้ÊÔ¹äÁ‹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ 

 

 ·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹ 

   ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹  

   ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ 200,000,000 ËØŒ¹ ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹ÅÐ 0.50 ºÒ·  

   ·Ø¹·Õ่ÍÍ¡áÅÐªÓÃÐáÅŒÇ  

   ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ 200,000,000 ËØŒ¹ ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹ÅÐ 0.50 ºÒ·  

 Ê‹Ç¹à¡Ô¹ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹ 

 ¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)ÊÐÊÁ 

   ·Ø¹ÊÓÃÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂ 

    ÂÑ§äÁ‹ä´Œ¨Ñ´ÊÃÃ 

 ÃÇÁÊ‹Ç¹¢Í§¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ¢Í§¢Í§ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹ 

 Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·Õ่äÁ‹ÁÕÍÓ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ 

 

 ÃÇÁÊ‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹  

 ÃÇÁË¹Õ้ÊÔ¹áÅÐÊ‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹   
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ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ

´Í¡àºÕ้ÂÃÑº

ÃÒÂä´ŒÍ×่¹

     ÃÇÁÃÒÂä´Œ

µŒ¹·Ø¹¢ÒÂ

µŒ¹·Ø¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ

µŒ¹·Ø¹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ

µŒ¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

     ÃÇÁ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ

¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)¡‹Í¹Ê‹Ç¹áº‹§¢Ò´·Ø¹¨Ò¡à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·

Ã‹ÇÁ¡‹Í¹ÃÒÂä´Œ(¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ)ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ

Ê‹Ç¹áº‹§¢Ò´·Ø¹¨Ò¡à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ

¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)¡‹Í¹ÃÒÂä´Œ(¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ)ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ

ÃÒÂä´Œ(¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ)ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ

¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)ÊÓËÃÑº»‚

¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àº็´àÊÃ็¨Í×่¹ÊÓËÃÑº»‚

ÃÒÂ¡ÒÃ·Õ่¨ÐäÁ‹¶Ù¡¨Ñ´»ÃÐàÀ·ãËÁ‹äÇŒã¹¡ÓäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ã¹ÀÒÂËÅÑ§

¡ÒÃÇÑ´ÁÙÅ¤‹ÒãËÁ‹¢Í§ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¼Å»ÃÐâÂª¹�ËÅÑ§ÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹

   ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃµÒÁËÅÑ¡¤³ÔµÈÒÊµÃ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

ËÑ¡ ¼Å¡ÃÐ·º¢Í§ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ

¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àº็´àÊÃ็¨Í×่¹ÊÓËÃÑº»‚

¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àº็´àÊÃ็¨ÃÇÁÊÓËÃÑº»‚

¡ÒÃáº‹§»˜¹¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)

Ê‹Ç¹·Õ่à»š¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹

Ê‹Ç¹·Õ่à»š¹¢Í§Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·Õ่äÁ‹ÁÕÍÓ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ

¡ÒÃáº‹§»˜¹¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àº็´àÊÃ็¨ÃÇÁ

Ê‹Ç¹·Õ่à»š¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹

Ê‹Ç¹·Õ่à»š¹¢Í§Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·Õ่äÁ‹ÁÕÍÓ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ

¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)µ‹ÍËØŒ¹¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹                        

Ê‹Ç¹·Õ่à»š¹¢Í§ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹

¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹¶ÑÇà©ÅÕ่Â¶‹Ç§¹้ÓË¹Ñ¡ (ËØŒ¹)

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö่§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õ้

ËÁÒÂàËµØ 2562 2561

26

26

 19,003,630

313,724,422

194,082

958,672

333,880,806

17,694,449

206,074,482

11,728,985

58,170,009

2,283,094

295,951,019

37,929,787

 -   

37,929,787

(7,284,001)

30,645,786

(2,280,217)

456,044

(1,824,173)

28,821,613

30,645,786

 -   

30,645,786

28,821,613

 -   

28,821,613

0.15

200,000,000

 221,672,592

228,823,586

146,158

210,927

450,853,263

294,934,815

128,038,852

20,459,167

68,087,985

2,434,370

513,955,189

(63,101,926)

 

-   

(63,101,926)

12,638,362

(50,463,564)

(2,038,675)

407,735

(1,630,940)

(52,094,504)

(50,463,564)

 -   

(50,463,564)

(52,094,504)

 -   

(52,094,504)

(0.37)

140,876,712

2562

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

19,003,630

314,391,478

197,347

823,671

334,416,126

17,694,449

207,191,490

11,741,858

58,422,500

2,283,094

297,333,391

37,082,735

(11,000)

37,071,735

(7,284,001)

29,787,734

(2,280,217)

456,044

(1,824,173)

27,963,561

30,194,698

(406,964)

29,787,734

28,370,525

(406,964)

27,963,561

0.15

200,000,000

(หน่วย : บาท)

 ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ        
 §ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ (µ‹Í)        
 ³  ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562        

094 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2562



ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ                
§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹                
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562                

ÂÑ§äÁ‹ä´Œ¨Ñ´ÊÃÃ

ÃÇÁÊ‹Ç¹¢Í§
¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ¢Í§

¢Í§ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹

Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ
·Õ่äÁ‹ÁÕÍÓ¹Ò¨

¤Çº¤ØÁ ÃÇÁ

ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹·Õ่ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2562  

     Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ 

     ÅÙ¡Ë¹Õ้¤‹ÒËØŒ¹¢Í§Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·Õ่äÁ‹ÁÕÍÓ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ 

     ¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)ÊÓËÃÑº»‚ 

     ¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àº็´àÊÃ็¨Í×่¹ÊÓËÃÑº»‚ 

     ¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àº็´àÊÃ็¨ÃÇÁÊÓËÃÑº»‚ 

ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562  

  

(51,392,804)

 -   

 -   

 30,194,698 

(1,824,173)

 28,370,525 

(23,022,279)

 137,709,225 

 -   

 -   

 30,194,698 

(1,824,173)

 28,370,525 

 166,079,750 

 -   

 4,850,020 

(4,850,015)

(406,964)

 -   

(406,964)

(406,959)

(หน่วย : บาท)

 137,709,225 

 4,850,020 

(4,850,015)

 29,787,734 

(1,824,173)

 27,963,561 

 165,672,791 

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö่§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õ้

¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)ÊÐÊÁ

·Ø¹ÊÓÃÍ§
µÒÁ¡®ËÁÒÂ

 1,000,000 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 1,000,000 

Ê‹Ç¹à¡Ô¹ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹

 88,102,029 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 88,102,029 

·Ø¹·Õ่ÍÍ¡
áÅÐªÓÃÐáÅŒÇ

 100,000,000 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 100,000,000 

       

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ   

095ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)



ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ                
§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹                
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562                

       

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ   

ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)            
§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹            
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562            
               

ÂÑ§äÁ‹ä´Œ¨Ñ´ÊÃÃ
ÃÇÁ

ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹·Õ่ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2561 

 à¾Ô่Á·Ø¹

 à§Ô¹»˜¹¼Å¨‹ÒÂ

 ¢Ò´·Ø¹ÊÓËÃÑº»‚

 ¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àº็´àÊÃ็¨Í×่¹ÊÓËÃÑº»‚

 ¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àº็´àÊÃ็¨ÃÇÁÊÓËÃÑº»‚

ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561 

 

ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹·Õ่ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2562 

 ¡ÓäÃÊÓËÃÑº»‚

 ¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àº็´àÊÃ็¨Í×่¹ÊÓËÃÑº»‚

 ¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àº็´àÊÃ็¨ÃÇÁÊÓËÃÑº»‚

ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 

 54,701,700 

 -   

(54,000,000)

(50,463,564)

(1,630,940)

(52,094,504)

(51,392,804)

(51,392,804)

 30,645,786 

(1,824,173)

 28,821,613 

(22,571,191)

(หน่วย : บาท)

 65,701,700 

 178,102,029 

(54,000,000)

(50,463,564)

(1,630,940)

(52,094,504)

 137,709,225 

 137,709,225 

 30,645,786 

(1,824,173)

 28,821,613 

 166,530,838 

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö่§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õ้

¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)ÊÐÊÁ

·Ø¹ÊÓÃÍ§
µÒÁ¡®ËÁÒÂ

 1,000,000 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 1,000,000 

 1,000,000 

 -   

 -   

 -   

 1,000,000 

Ê‹Ç¹à¡Ô¹ÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹

  -   

 88,102,029 

 -   

 -   

 -   

 -   

 88,102,029 

 88,102,029 

 -   

 -   

 -   

 88,102,029 

·Ø¹·Õ่ÍÍ¡áÅÐ
ªÓÃÐáÅŒÇ

  10,000,000 

 90,000,000 

 -   

 -   

 -   

 -   

 100,000,000 

 100,000,000 

 -   

 -   

 -   

 100,000,000 

       

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ   

096 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2562



¤´Õ¿‡Í§ÃŒÍ§
 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 บริษัทแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันโดยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จำนวน 9.2 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ฝ่ายบริหารจึงจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องน้ี
เพ่ือใช้ในการประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความ โดยการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือคดีดังกล่าว
ส้ินสุด อาจแตกต่างไปจากท่ีฝ่ายบริหารได้ประมาณการไว้ จึงทำให้มีความเส่ียงเก่ียวกับการรับรู้ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ดังกล่าว
 ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทเก่ียวกับรายละเอียดและความคืบหน้าของคดีฟ้องร้อง ตลอดจนวิธีการท่ี
ผู้บริหารใช้ในการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกับดุลยพินิจใช้ในการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว สอบทาน
เอกสารโต้ตอบระหว่างบริษัทและท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัท ส่งหนังสือยืนยันไปยังท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษัทเพ่ือให้รายงานรายละเอียด
ของคดีฟ้องร้อง สถานะของคดีความและความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเก่ียวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และได้
สอบทานการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับคดีฟ้องร้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ                
§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹                
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562                

ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)            
§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹            
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562            
               

       

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ   

ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ        
§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´        
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562        

2562 2561

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ´Óà¹Ô¹§Ò¹   

 ¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)¡‹Í¹ÃÒÂä´Œ(¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ)ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ  

 ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÑº¡ÃÐ·º¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)à»š¹à§Ô¹Ê´ÊØ·¸ÔãªŒä»ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

      ¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÑºÁÙÅ¤‹Òà§Ô¹Å§·Ø¹ªÑ่Ç¤ÃÒÇ  

      ¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂà§Ô¹Å§·Ø¹ªÑ่Ç¤ÃÒÇ  

      Ë¹Õ้ÊÙÞáÅÐË¹Õ้Ê§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ  

      ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÑºÅ´ÁÙÅ¤‹ÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â�  

      ¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃ¤‹Òà¼×่Í¡ÒÃÃÑº¤×¹ÊÔ¹¤ŒÒ   

      ¡ÒÃ»ÃÑºÅ´ÃÒ¤Ò·Ø¹¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×Íà»š¹ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸Ô·Õ่¨Ðä Œ́ÃÑº (¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃ) 

      Ê‹Ç¹áº‹§¢Ò´·Ø¹¨Ò¡à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ  

      ¤‹ÒàÊ×่ÍÁÃÒ¤Ò  

      ¤‹ÒµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹  

      ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹  

      ¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹  

      ÀÒÉÕËÑ¡ ³ ·Õ่¨‹ÒÂµÑ´¨‹ÒÂ  

      ¼Å»ÃÐâÂª¹�¾¹Ñ¡§Ò¹àÁ×่ÍÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹  

      ´Í¡àºÕ้ÂÃÑº  

      ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´Í¡àºÕ้Â  

 ¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡‹Í¹¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§  

    ã¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áÅÐË¹Õ้ÊÔ¹´Óà¹Ô¹§Ò¹  

 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�´Óà¹Ô¹§Ò¹Å´Å§(à¾Ô่Á¢Ö้¹)  

      ÅÙ¡Ë¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐÅÙ¡Ë¹Õ้Í×่¹  

      ÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×Í  

      ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×่¹  

      à§Ô¹ÁÑ´¨ÓáÅÐà§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹   

 Ë¹Õ้ÊÔ¹´Óà¹Ô¹§Ò¹à¾Ô่Á¢Ö้¹(Å´Å§)  

      à¨ŒÒË¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐà¨ŒÒË¹Õ้Í×่¹  

      Ë¹Õ้ÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×่¹  

 à§Ô¹Ê´¨‹ÒÂ¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹  

      ¨‹ÒÂÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ  

à§Ô¹Ê´ÊØ·¸ÔãªŒä»ã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ´Óà¹Ô¹§Ò¹   

(หน่วย : บาท)

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö่§¢Í§§º¡ÒÃà§Ô¹¹Õ้

2562

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ  

37,929,787

 -   

430,991

485,450

 -   

(118,915)

(222,471)

 -   

10,168,606

1,720,230

396,917

(249,595)

21,543

1,179,659

(194,082)

2,283,094

53,831,214

(44,902,604)

(5,384,576)

(1,983,307)

225

(33,559,660)

4,004,405

(27,994,303)

(7,671,584)

(35,665,887)

(63,101,926)

(770)

 -   

33,900

184,000

(158,584)

1,226,366

 -   

6,725,060

1,373,740

 -   

 -   

 -   

2,160,505

(146,158)

2,434,370

(49,269,497)

(100,410,932)

(1,137,293)

(3,771,635)

(1,353,750)

105,476,528

1,385,005

(49,081,574)

(10,259,680)

(59,341,254)

37,071,735

 -   

430,991

485,450

 -   

(118,915)

(222,471)

11,000

10,168,606

1,725,960

396,917

(249,595)

21,543

1,179,659

(197,347)

2,283,094

52,986,627

(45,443,533)

(5,384,576)

(2,390,549)

225

(33,475,460)

4,036,750

(29,670,516)

(7,681,367)

(37,351,883)

097ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)



2562 2561

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁÅ§·Ø¹   

 à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ·Õ่µÔ´ÀÒÃÐËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹à¾Ô่Á¢Ö้¹  

 à§Ô¹Å§·Ø¹ªÑ่Ç¤ÃÒÇÅ´Å§(à¾Ô่Á¢Ö้¹)  

 à§Ô¹Ê´¨‹ÒÂÅ§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ  

 à§Ô¹Ê´¨‹ÒÂÅ§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ  

 ´Í¡àºÕ้ÂÃÑº  

 à§Ô¹Ê´ÃÑº¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂÍØ»¡Ã³�  

 à§Ô¹Ê´¨‹ÒÂà¾×่Í«×้ÍÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³�   

 à§Ô¹Ê´¨‹ÒÂà¾×่Í«×้ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹  

à§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ôä´ŒÁÒ¨Ò¡(ãªŒä»ã¹)¡Ô¨¡ÃÃÁÅ§·Ø¹   

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´ËÒà§Ô¹   

 à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑ้¹¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹à¾Ô่Á¢Ö้¹  

 à§Ô¹Ê´¨‹ÒÂªÓÃÐË¹Õ้µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹  

 ¨‹ÒÂªÓÃÐà§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ  

 ¨‹ÒÂ´Í¡àºÕ้Â  

 à§Ô¹Ê´ÃÑº¨Ò¡¡ÒÃà¾Ô่Á·Ø¹  

 à§Ô¹Ê´ÃÑº¨Ò¡Ê‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ·Õ่äÁ‹ÁÕÍÓ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ¨Ò¡¡ÒÃªÓÃÐ¤‹ÒËØŒ¹ã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ  

 ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å  

à§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ôä´ŒÁÒ¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´ËÒà§Ô¹   

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´à¾Ô่Á¢Ö้¹(Å´Å§) - ÊØ·¸Ô   

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´ ³ ÇÑ¹µŒ¹»‚   

à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´ ³ ÇÑ¹ÊÔ้¹»‚   

   

¢ŒÍÁÙÅ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´à»�´à¼Âà¾Ô่ÁàµÔÁ   

 ÃÒÂ¡ÒÃ·Õ่ÁÔãª‹à§Ô¹Ê´  

          «×้ÍÍØ»¡Ã³�â´Â·ÓÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹  
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(4,790,000)

22,707,545

(2,599,995)

(1,999,995)

194,082

397,304

(8,419,942)

(2,513,623)

2,975,376

20,900,000

(8,707,130)

(5,056,783)

(2,283,094)

 -   

 -   

 -   

4,852,993

(27,837,518)

41,904,721

14,067,203

20,706,697

810,525

2,549,985

 -   

2562

(4,790,000)

22,707,545

 -   

(1,999,995)

197,347

397,304

(8,563,942)

(2,608,922)

5,339,337

20,900,000

(8,707,130)

(5,056,783)

(2,283,094)

 -   

5

 -   

4,852,998

(27,159,548)

41,904,721

14,745,173

20,706,697

810,525

 -   

4,850,015

 -   

(23,140,000)

 -   

 -   

146,158

 -   

(11,844,238)

(2,848,496)

(37,686,576)

 -   

(6,249,741)

(4,847,248)

(2,434,370)

175,627,535

 -   

(54,000,000)

108,096,176

11,068,346

30,836,375

41,904,721

18,956,198

 -   

 -   

 -   
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(หน่วย : บาท)



1. ขอมูลทั่วไป
 บริษัท เอ็ม วิช่ัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ ไอที และสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ งานแข่งขันกีฬา 

งานท่องเท่ียว งานสัมมนา และอ่ืนๆ ตลอดจนผลิตและจำหน่ายส่ือในรูปแบบต่างๆท้ังส่ือออนไลน์และออฟไลน์ อีกท้ังประกอบธุรกิจพาณิชย์ สถานท่ี

ต้ังของบริษัทอยู่ท่ี 11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 

6 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติให้แปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีมติให้ใช้ช่ือจดทะเบียนของบริษัทท้ังในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาย

หลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็น “บริษัท เอ็ม วิช่ัน จำกัด (มหาชน)” และ “M Vision Public Company Limited” ตามลำดับ บริษัท

ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

และเร่ิมทำการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ต้ังแต่วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 

2. เกณฑการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบ

และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องการจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

ประเทศไทยซึ่งกำหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและกำหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าวตัวเลขที่เกิดขึ้น

จริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทำไปในปัจจุบัน

อย่างดีที่สุดแล้ว บริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ข้อมูล

ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษ เพื่อให้แสดงเป็นหลักบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นงบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่า

ขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชีเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงบการเงิน

เป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทำเป็นภาษาไทยรายการบัญชีที่สำคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) 

และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่ง

ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15   ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง รายได้

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
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 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ใน
จำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการ
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

 มาตรฐานฉบับน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่      
1 มกราคม 2563
 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 7  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
 ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 16  การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
 ฉบับที่ 19  การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต กลุ่มบริษัท
ต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน 
กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้าปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัท 
อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้
สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ
 การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่า
เป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำ
มาถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชี
 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

 4.2 ลูกหน้ีการค้า
 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
มูลค่าของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก็คือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญ
ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้

 4.3 สินค้าคงเหลือ
 สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน ต้นทุน
ของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รับคืน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย งานระหว่าง
ทำแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าบริษัทบันทึกเท่าที่จำเป็นสำหรับบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า 
ล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ

 4.4 ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
 กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้าซึ่งใช้เพื่อสร้างทรัพยากรหรือใช้ในการปรับปรุงทรัพยากรของกิจการ
เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้สำเร็จในอนาคต และกิจการคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

 4.5 เงินลงทุน
 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งบริษัทถือเป็นเงินลงทุนเพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุนเมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

 4.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 บริษัทร่วมเป็นกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการ
ดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่เมื่อบริษัทมีอำนาจในการออกเสียงในกิจการ
อื่นตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50
 เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกในงบการเงินโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสียของบริษัทที่ถูกลงทุน) โดยรับรู้รายการเริ่มแรก
ด้วยราคาทุน
 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ได้รวมส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ
บริษัทร่วม นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ จนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญนั้นสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่บริษัทได้รับปันส่วนจากบริษัท
ร่วมมีจำนวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วม  มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใดๆจะถูกทอน
ลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนในนามบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

 4.7  เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริษัทมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการ
เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงิน
ของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบ
การเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจควบคุม
 กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัท นโยบายการ
บัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท
 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทางตรงรายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
 กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท สำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำนาจควบคุมผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น
และกำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น
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 4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นที่ดินแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเดิมหักค่า
เสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้
สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจำนวนที่จะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ราคา
ตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
 การซ่อมแซมและบำรุงรักษา จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างสำคัญจะ
ถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  ในอนาคตที่จะไหลเข้าสู่บริษัทจะมีมูลค่าสูงเกินกว่า
มาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่มีไว้ตั้งแต่ต้นเมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปรับปรุงหลักจะถูกตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 กำไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กำหนดขึ้นจากราคาตามบัญชีและได้รวมอยู่ในการคำนวณกำไรจากการดำเนินงาน
 งานระหว่างทำแสดงในราคาทุนโดยที่ยังไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคาจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

 4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งบริษัทเป็นผู้พัฒนา จะรับรู้
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อดังนี้
 •  มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทำแพลตฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือขายได้
 •  ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะทำแพลตฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์และนำมาใช้ประโยชน์หรือขาย
 •  กิจการมีความสามารถที่จะนำแพลตฟอร์มนั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย
 •  สามารถแสดงว่าแพลตฟอร์มนั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
 •  มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนำมาใช้เพื่อทำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์
และนำแพลตฟอร์มมาใช้ประโยชน์หรือนำมาขายได้
 •  กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
 ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มจะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำงานในทีมพัฒนาแพลตฟอร์มและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
จำนวนเงินที่เหมาะสม
 ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว
จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และต้นทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์มจะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยประมาณ 3, 5 และ 10 ปี

 4.10 การบัญชีสัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า 
 สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่า
การเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่า
ใดจะต่ำกว่า โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยก
แต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว 
 ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการ
ใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
 สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่า
ดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่านั้น
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 4.11 ประมาณการหนี้สิน
 บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผล

สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้อง

จ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอน

เมื่อได้จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว

 4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้

เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

ในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน 

 บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected 

Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุน

การปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

 4.13 การรับรู้รายได้
 รายได้จากการให้บริการจัดงานรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงานและรับรู้เมื่อให้บริการเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตาม

ระยะเวลาการให้บริการ

 รายได้จากการให้บริการงานโฆษณา เอเจนซี่และบริการอื่นๆรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงานและรับรู้เมื่อได้

ให้บริการแล้ว

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับ

สินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็น

ลูกหนี้เมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข

 จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “รายได้รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะ

การเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น 

 ดอกเบี้ยรับรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

 4.14 ภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์

ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
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 4.11 ประมาณการหนี้สิน
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จ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอน

เมื่อได้จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว

 4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้

เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

ในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน 

 บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected 

Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุน

การปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

 4.13 การรับรู้รายได้
 รายได้จากการให้บริการจัดงานรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงานและรับรู้เมื่อให้บริการเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตาม

ระยะเวลาการให้บริการ

 รายได้จากการให้บริการงานโฆษณา เอเจนซี่และบริการอื่นๆรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง โดยอ้างอิงกับขั้นความสำเร็จของงานและรับรู้เมื่อได้

ให้บริการแล้ว

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับ

สินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็น

ลูกหนี้เมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข

 จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “รายได้รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะ

การเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น 

 ดอกเบี้ยรับรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

 4.14 ภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์

ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชี

ดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์

 บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วน

ของผู้ถือหุ้น

 4.15 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้วในระหว่างปี

ของแต่ละปี

 4.16 เครื่องมือทางการเงิน
 สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราวและ ลูกหนี้การค้า

และลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืม ซึ่งนโยบายบัญชีเฉพาะรายการ

แต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าว

เป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการ

วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ี

ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณ

มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือ

หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

 ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภท

ของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และ

หนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

 4.18 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
 ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่

แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

 การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

 ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ

รายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินค้า

หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับ

ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น

 การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้

 ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับ

ลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 - ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน 

 - การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ

 - การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิในการรับชำระสำหรับการปฏิบัติ

งานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน

 ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้อง

ปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด
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 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 บริษัทใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบันของลูกหนี้และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่

ในขณะนั้นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยมีการกำหนดช่วงอายุลูกหนี้และสถานภาพของลูกหนี้ไว้เป็นเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอายุหนี้ค้างชำระ

 ประมาณการรับคืนสินค้า

 ประมาณการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนสินค้าประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากอัตรายอดรับคืนเทียบกับยอดขายในอดีตโดยถัวเฉลี่ย

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบันของสินค้าคงเหลือเป็นเกณฑ์ 

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับหมายถึง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขายหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำให้สินค้านั้นพร้อมขายได้ในราคาที่คาดว่า

จะได้รับ

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการ

ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง

เช่นนั้นเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน

จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ

คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สัญญาเช่า

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข

และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ

ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

 คดีฟ้องร้อง

 บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว

และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 4.19 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง

หรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง  บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ

สำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลเหล่านั้น

 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหา ของความสัมพันธ์มากกว่า

รูปแบบทางกฎหมาย
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5. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
 5.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคา
 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคาระหว่างบริษัทกับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 

ºÃÔÉÑ··Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹
บริษัทย่อย

ºÃÔÉÑ· äÍ´ÍÅÁÒÊàµÍÃ� ¨Ó¡Ñ´

ºÃÔÉÑ· ÁÑÅµÔà·¤â¹âÅÂÕ àÍ็¡«�à¾ÔÃ�µ ¨Ó¡Ñ´

บริษัทร่วม

ºÃÔÉÑ· àÍ็ÁÍÒÃ� ¤Í¹à¹็¡«� ¨Ó¡Ñ´

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ºÃÔÉÑ· àÍ็ÁÇÕ ¿Ù´Ê� ¨Ó¡Ñ´

ºÃÔÉÑ· äº¤�â«¹ ¨Ó¡Ñ´

ºÃÔÉÑ· ¿ÍÃ�· ÊÁÒÃ�· à«ÍÃ�ÇÔÊ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ºØ¤¤Å·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹

ÅÑ¡É³Ð¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�

¶×ÍËØŒ¹â´ÂºÃÔÉÑ·  

¶×ÍËØŒ¹â´ÂºÃÔÉÑ·

¶×ÍËØŒ¹â´ÂºÃÔÉÑ·

¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

ÃÒÂ¡ÒÃ

ÃÒÂä´Œ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ

¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¨‹ÒÂ

ÃÒÂä´Œ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ

ÃÒÂä´Œ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ

¤‹Ò«×้ÍÊÔ¹¤ŒÒ

¤‹Ò«×้ÍÍØ»¡Ã³�

ÃÒÂä´Œ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ

¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¨‹ÒÂ

¤้Ó»ÃÐ¡Ñ¹

¹âÂºÒÂÃÒ¤Ò

ÃÒ¤Ò·Õ่µ¡Å§µÒÁÊÑÞÞÒ

ÃÒ¤Ò»¡µÔ¸ØÃ¡Ô¨à·ÕÂºà¤ÕÂ§

ÃÒ¤Ò¤Ù‹¤ŒÒÃÒÂÍ×่¹

ÃÒ¤Ò·Õ่µ¡Å§µÒÁÊÑÞÞÒ

ÃÒ¤Ò·Õ่µ¡Å§µÒÁÊÑÞÞÒ

ÃÒ¤Ò»¡µÔ¸ØÃ¡Ô¨à·ÕÂºà¤ÕÂ§ 

  ÃÒ¤Ò¤Ù‹¤ŒÒÃÒÂÍ×่¹

ÃÒ¤Ò»¡µÔ¸ØÃ¡Ô¨à·ÕÂºà¤ÕÂ§

   ÃÒ¤Ò¤Ù‹¤ŒÒÃÒÂÍ×่¹

ÃÒ¤Ò»¡µÔ¸ØÃ¡Ô¨à·ÕÂºà¤ÕÂ§

   ÃÒ¤Ò¤Ù‹¤ŒÒÃÒÂÍ×่¹

ÃÒ¤Ò·Õ่µ¡Å§µÒÁÊÑÞÞÒ

  äÁ‹ÁÕ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

 5.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

ÅÙ¡Ë¹Õ้Í×่¹  (ËÁÒÂàËµØ 9)

    ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

à§Ô¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ (ËÁÒÂàËµØ 9)

    ºÃÔÉÑ··Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 

à¨ŒÒË¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒ (ËÁÒÂàËµØ 17)

    ºÃÔÉÑ··Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ
2562

                       -

            2,407,500

          

                       -

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
2562                      2561

 

        

        62,073                         -

 

    

     2,407,500               2,407,500

 

             

               -                  274,130

(หน่วย:บาท)
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 5.3  รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบุคคล บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบุคคล บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 มีดังน้ี

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.25 - 0.50 ต่อปี (ปี 2561 : ร้อยละ  0.50 ต่อปี)

à§Ô¹Ê´

à§Ô¹½Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹»ÃÐàÀ·¡ÃÐáÊÃÒÂÇÑ¹

à§Ô¹½Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹»ÃÐàÀ·ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�

       ÃÇÁ

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ
2562

   78,966

              1,290,972

             13,375,235

             14,745,173

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
2562                      2561

 

         74,783                    58,310

      1,267,291                   40,000

     12,725,129               41,806,411

    14,067,203               41,904,721

(หน่วย:บาท)

ÃÒÂä´ŒÍ×่¹

   ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

ÃÒÂä´Œ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ

   ºÃÔÉÑ··Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹

«×้ÍÊÔ¹¤ŒÒ ÍØ»¡Ã³�

   ºÃÔÉÑ··Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹

¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ¨‹ÒÂ

ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

¤‹ÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ

    ¼Å»ÃÐâÂª¹�ÃÐÂÐÊÑ้¹

    ¼Å»ÃÐâÂª¹�ËÅÑ§ÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹

        ÃÇÁ

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ
2562

                        -

                        -

                344,776

                         -

            25,336,927

                576,583

             25,913,510

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
2562                      2561

 

        

         135,000                          -

 

                 -                  899,261

 

          344,776                9,225,980

 

           120,000                           -

 

      25,336,927              25,849,346

          576,583                 1,481,630

       25,913,510               27,330,976

(หน่วย:บาท)

7. เงินลงทุนชั่วคราว 

à§Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨Ó

à§Ô¹Å§·Ø¹à¾×่Í¤ŒÒ - ¡Í§·Ø¹à»�´ 

ÃÇÁ

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ
2562

   2,234

        -

    2,234

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
2562                      2561

 

             2,234  3,140,000

     -              20,000,770

             2,234  23,140,770

(หน่วย:บาท)
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5.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน



8. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกันที่ถึงกำหนดไถถอนภายในหนึ่งป

9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุนเปิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากธนาคารจำนวน 4.8 ล้านบาท ได้นำไปเป็นหลักประกันสินเชื่อกับธนาคารในประเทศสองแห่งตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 และ 33  เงินฝากติดภาระหลักประกันส่วนที่ไถ่ถอนภายในหนึ่งปีพิจารณาจากกำหนดการจ่ายชำระหนี้คืนตาม
เงื่อนไขที่ตกลงและระยะเวลาของสัญญาค้ำประกัน

ÂÍ´¤§àËÅ×ÍµŒ¹»‚

à¾Ô่ÁÃÐËÇ‹Ò§»‚

Å´ÃÐËÇ‹Ò§»‚

¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§ÁÙÅ¤‹ÒÂØµÔ¸ÃÃÁ

¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂà§Ô¹Å§·Ø¹

ÂÍ´¤§àËÅ×Í»ÅÒÂ»‚

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ
2562

 20,000,770

              20,000,000

             (40,431,761)

                           -

                  430,991

                           -

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
2562                      2561

 

           20,000,770                   -

           20,000,000                   20,000,000

          (40,431,761)                                 -

                        -                              770

                430,991                                 -

                        -                    20,000,770

(หน่วย:บาท)

ÅÙ¡Ë¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒ - ÊØ·¸Ô 

ÃÒÂä´Œ·Õ่ÂÑ§äÁ‹àÃÕÂ¡ªÓÃÐ

à§Ô¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ - ºÃÔÉÑ··Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ 

(ËÁÒÂàËµØ 5.2)

µŒ¹·Ø¹µÒÁÊÑÞÞÒ¨‹ÒÂÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ

à§Ô¹·´ÃÍ§¨‹ÒÂâ¤Ã§¡ÒÃ

ÅÙ¡Ë¹Õ้Í×่¹ - ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ (ËÁÒÂàËµØ 5.2)

ÅÙ¡Ë¹Õ้Í×่¹ - ºÃÔÉÑ·Í×่¹

    ÃÇÁ

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ
2562

            114,979,447

              9,568,340

              2,407,500

            

             45,739,953

            20,499,679

                          -

                  67,500

            193,262,419

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
2562                      2561

 

           114,485,047                    74,716,624

             9,568,340                      3,997,175

             2,407,500                     2,407,500

            

            45,739,953                   64,962,239

            20,445,455                     2,060,293

                  62,073                                 -

                   13,122                          41,590

            192,721,490                    148,185,421

(หน่วย:บาท)

108 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2562



10.  สินคาคงเหลือ

 ในระหว่างปี 2562 บริษัทบันทึกกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 0.2 ล้านบาท 
(2561 : 1.2 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

ÊÔ¹¤ŒÒÊÓàÃ็¨ÃÙ»

ËÑ¡ ¤‹Òà¼×่Í¡ÒÃ»ÃÑºÅ´ÁÙÅ¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ

ÊÔ¹¤ŒÒÊÓàÃ็¨ÃÙ» - ÊØ·¸Ô

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ
2562

  9,877,425 

               (1,087,511) 

                8,789,914 

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
2562                      2561

 

             9,877,425                      4,492,849

             (1,087,511)                    (1,309,982)

              8,789,914                       3,182,867

(หน่วย:บาท)

ÅÙ¡Ë¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒ 

ÂÑ§äÁ‹¤Ãº¡ÓË¹´ªÓÃÐ

à¡Ô¹¡ÓË¹´ªÓÃÐ

¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò  3 à´×Í¹

3 - 6 à´×Í¹

7 - 12 à´×Í¹

ÁÒ¡¡Ç‹Ò 12 à´×Í¹

ÃÇÁ

ËÑ¡ ¤‹Òà¼×่ÍË¹Õ้Ê§ÊÑÂ¨ÐÊÙÞ

ËÑ¡ ¤‹Òà¼×่Í¡ÒÃÃÑº¤×¹

ÅÙ¡Ë¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒ - ÊØ·¸Ô

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ
2562

                69,560,320

                25,588,703

                19,498,824

                    331,600

                    325,150

               115,304,597

                  (325,150)

                             -

               114,979,447

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
2562                      2561

 

            69,065,920                    52,739,223

 

             25,588,703                     4,079,830

             19,498,824                     10,586,515

                 331,600                      7,429,971

                 325,150                         33,900

              114,810,197                    74,869,439

                (325,150)                       (33,900)

                          -                       (118,915)

            114,485,047                    74,716,624

(หน่วย:บาท)

11. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ÀÒÉÕ«×้ÍÂÑ§äÁ‹¶Ö§¡ÓË¹´

à§Ô¹ÁÑ´¨Ó

ËÑ¡ ¤‹Òà¼×่Í¡ÒÃÅ´ÁÙÅ¤‹ÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

ÃÇÁ

2562 2561

(หน่วย:บาท)

2562

ในระหว่างปี 2562 บริษัทมีการตัดจำหน่ายหนี้สูญจำนวน 184,000 บาท 

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

5,148,993

3,949,314

-

9,098,307

5,144,815 

3,546,250 

-

8,691,065

6,706,758

185,000

(184,000)

6,707,758

109ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)



 ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้
สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจำนวนที่จะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ราคา
ตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
 การซ่อมแซมและบำรุงรักษา จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างสำคัญจะ
ถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  ในอนาคตที่จะไหลเข้าสู่บริษัทจะมีมูลค่าสูงเกินกว่า
มาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่มีไว้ตั้งแต่ต้นเมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปรับปรุงหลักจะถูกตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 กำไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กำหนดขึ้นจากราคาตามบัญชีและได้รวมอยู่ในการคำนวณกำไรจากการดำเนินงาน
 งานระหว่างทำแสดงในราคาทุนโดยที่ยังไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคาจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

 4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งบริษัทเป็นผู้พัฒนา จะรับรู้
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อดังนี้
 •  มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทำแพลตฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือขายได้
 •  ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะทำแพลตฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์และนำมาใช้ประโยชน์หรือขาย
 •  กิจการมีความสามารถที่จะนำแพลตฟอร์มนั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย
 •  สามารถแสดงว่าแพลตฟอร์มนั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
 •  มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนำมาใช้เพื่อทำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์
และนำแพลตฟอร์มมาใช้ประโยชน์หรือนำมาขายได้
 •  กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
 ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มจะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำงานในทีมพัฒนาแพลตฟอร์มและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน
จำนวนเงินที่เหมาะสม
 ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว
จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และต้นทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์มจะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยประมาณ 3, 5 และ 10 ปี

 4.10 การบัญชีสัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า 
 สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่า
การเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่า
ใดจะต่ำกว่า โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยก
แต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว 
 ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการ
ใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
 สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่า
ดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่านั้น

12. เงินลงทุนในบริษัทรวม

ºÃÔÉÑ· àÍ็ÁÍÒÃ� ¤Í¹à¹็¡«� ¨Ó¡Ñ´

(ºÒ·) (ºÒ·)

สัดส่วน

2562

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติลงทุนในบริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด 

ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน บริษัทร่วมดังกล่าวได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนเมษายน 2562 และ

เรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว

ÇÔ¸ÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂà§Ô¹Å§·Ø¹

40 1,999,995 1,988,995

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ÇÔ¸ÕÃÒ¤Ò·Ø¹
(ºÒ·)

·Ø¹ªÓÃÐáÅŒÇ

5,000,000

»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ

ãËŒºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´á¢‹§¢Ñ¹

¡ÕÌÒáºº¤ÃºÇ§¨Ã

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ในระหว่างปี 2562 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน  11,000 บาท

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ของบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ËÁØ¹àÇÕÂ¹

Ë¹Õ้ÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â� - ÊØ·¸Ô

ÊÑ´Ê‹Ç¹à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÃŒÍÂÅÐ)

ÊÑ´Ê‹Ç¹µÒÁÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ¢Í§¡Ô¨¡ÒÃã¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â� - ÊØ·¸Ô

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

(พันบาท)

4,980

(8)

4,972

40

1,989

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ÃÒÂä´Œ

¢Ò´·Ø¹

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹

(พันบาท)

1

28

13. เงินลงทุนในบริษัทยอย

ºÃÔÉÑ· äÍ´ÍÅÁÒÊàµÍÃ� ¨Ó¡Ñ´

ºÃÔÉÑ· ÁÑÅµÔà·¤â¹âÅÂÕ àÍ็¡«�à¾ÔÃ�µ ¨Ó¡Ñ´

(ÃŒÍÂÅÐ) (ºÒ·)(ºÒ·)

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติลงทุนในบริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด 

และบริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 52 และ 51 ของทุนจดทะเบียนตามลำดับ บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการจดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนเมษายน 2562 และเรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน บริษัทยังไม่ได้จ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัท มัลติเทคโนโลยี 

เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทแสดงเงินค้างชำระดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 

2,549,985 บาท 

·Ø¹ªÓÃÐáÅŒÇ

5,000,000

5,000,000

52

51

2,599,995

2,549,985

6,707,758

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ÇÔ¸ÕÃÒ¤Ò·Ø¹ÊÑ´Ê‹Ç¹à§Ô¹Å§·Ø¹
»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ

ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹Ê×่ÍÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� 

áÅÐºÃÔ¡ÒÃÍ×่¹æ ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

¢ÒÂáÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹

à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

³ ÇÑ¹·Õ่ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2561

    ÃÒ¤Ò·Ø¹   

    ËÑ¡ ¤‹ÒàÊ×่ÍÁÃÒ¤ÒÊÐÊÁ     

    ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕ   

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

    ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕµŒ¹»‚  

    ºÇ¡ «×้ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

    ËÑ¡ ¨ÓË¹‹ÒÂÊÔ¹·ÃÑ¾Â�/

         µÑ´¨ÓË¹‹ÒÂ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹     

         ¤‹ÒàÊ×่ÍÁÃÒ¤Ò            

    ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕÊÔ้¹»‚

³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

    ÃÒ¤Ò·Ø¹              

    ËÑ¡ ¤‹ÒàÊ×่ÍÁÃÒ¤ÒÊÐÊÁ     

    ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕ

·Õ่´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐÊ‹Ç¹
»ÃÑº»ÃØ§ÍÒ¤ÒÃ

ÍØ»¡Ã³� 
ã¹¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹

à¤Ã×่Í§µ¡áµ‹§áÅÐ
à¤Ã×่Í§ãªŒÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

ÂÒ¹¾ÒË¹Ð
áÅÐÊ‹Ç¹¤Çº

ÃÇÁ

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§·Ó

 8,000,000

  -

 8,000,000

8,000,000

-

-

-

8,000,000

8,000,000

-

 8,000,000

 22,595,234

 (4,648,138)

 17,947,096

17,947,096

-

-

(1,132,685)

16,814,411

22,595,234

(5,780,823)

 16,814,411

 2,602,748

  (195,845)

 2,406,903

2,406,903

2,041,347

-

(607,202)

3,841,048

4,644,095

(803,047)

3,841,048

 10,111,825

 (5,779,246)

 4,332,579

4,332,579

2,367,817

(40,667)

(1,614,074)

5,045,655

12,411,289

(7,365,634)

 5,045,655

49,368,690

(8,314,005)

 41,054,685

41,054,685

25,528,000

(107,042)

(6,814,645)

59,660,998

74,208,839

(14,547,841)

 59,660,998

 -

  -

 -

144,000

-

-

-

144,000

144,000

-

 144,000

92,678,497

 (18,937,234)

 73,741,263 

73,741,263 

30,081,164 

(147,709)

(10,168,606)

93,506,112

122,003,457 

(28,497,345)

 93,506,112

111ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)



³ ÇÑ¹·Õ่ 1 Á¡ÃÒ¤Á 2561

    ÃÒ¤Ò·Ø¹  

    ËÑ¡ ¤‹ÒàÊ×่ÍÁÃÒ¤ÒÊÐÊÁ

    ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕ 

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561

    ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕµŒ¹»‚ 

    ºÇ¡ «×้ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

    ËÑ¡ ¤‹ÒàÊ×่ÍÁÃÒ¤Ò

    ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕÊÔ้¹»‚

³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2560

    ÃÒ¤Ò·Ø¹ 

    ËÑ¡ ¤‹ÒàÊ×่ÍÁÃÒ¤ÒÊÐÊÁ

    ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕ 

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

    ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕµŒ¹»‚ 

    ºÇ¡  «×้ÍÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

    ËÑ¡ ¨ÓË¹‹ÒÂ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹/

         µÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÔ¹·ÃÑ¾Â�

         ¤‹ÒàÊ×่ÍÁÃÒ¤Ò

    ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕÊÔ้¹»‚ 

³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

    ÃÒ¤Ò·Ø¹ 

    ËÑ¡ ¤‹ÒàÊ×่ÍÁÃÒ¤ÒÊÐÊÁ

    ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕ

·Õ่´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐÊ‹Ç¹
»ÃÑº»ÃØ§ÍÒ¤ÒÃ

ÍØ»¡Ã³� 
ã¹¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹

à¤Ã×่Í§µ¡áµ‹§áÅÐ
à¤Ã×่Í§ãªŒÊÓ¹Ñ¡§Ò¹

ÂÒ¹¾ÒË¹Ð
áÅÐÊ‹Ç¹¤Çº

ÃÇÁ

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

8,000,000

 -

8,000,000

8,000,000

-

-

8,000,000

8,000,000

-

8,000,000

8,000,000

-

-

-

8,000,000

8,000,000

-

8,000,000

22,556,234

 (3,518,419)

19,037,815

19,037,815

39,000

(1,129,719)

17,947,096

22,595,234

(4,648,138)

17,947,096

17,947,096

-

-

(1,132,685)

16,814,411

22,595,234

(5,780,823)

16,814,411 

330,121

 (37,499)

292,622

292,622

2,272,627

(158,346)

2,406,903

2,602,748

(195,845)

2,406,903

2,406,903

2,041,347 

-

(607,202)

3,841,048 

4,644,095 

(803,047)

3,841,048 

8,740,430

 (4,329,574)

4,410,856

4,410,856

1,371,395

(1,449,672)

4,332,579

10,111,825

(5,779,246)

4,332,579

4,332,579

2,367,817 

 (40,667)

(1,614,074)

5,045,655 

12,411,289 

(7,365,634)

5,045,655

22,251,276

(4,326,682)

17,924,594

17,924,594

27,117,414

(3,987,323)

41,054,685

49,368,690

(8,314,005)

41,054,685

41,054,685

25,528,000 

(107,042)

 (6,814,645)

 59,660,998 

74,208,839 

 (14,547,841)

59,660,998 

61,878,061

(12,212,174)

49,665,887

49,665,887

30,800,436

(6,725,060)

73,741,263

92,678,497

(18,937,234)

73,741,263

73,741,263

29,937,164

(147,709) 

 (10,168,606)

 93,362,112 

121,859,457 

(28,497,345)

93,362,112 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 24.8 ล้านบาท (2561 : 25.9 ล้านบาท)

 ไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีตามหมายเหตุ 16 และเงินกู้ยืมระยะยาวตามหมายเหตุ 19

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียานพาหนะซึ่งได้มาตามสัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนประมาณ 53.5 ล้านบาท 

(2561 : 33.7 ล้านบาท)
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 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 บริษัทใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบันของลูกหนี้และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่

ในขณะนั้นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยมีการกำหนดช่วงอายุลูกหนี้และสถานภาพของลูกหนี้ไว้เป็นเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอายุหนี้ค้างชำระ

 ประมาณการรับคืนสินค้า

 ประมาณการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนสินค้าประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากอัตรายอดรับคืนเทียบกับยอดขายในอดีตโดยถัวเฉลี่ย

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบันของสินค้าคงเหลือเป็นเกณฑ์ 

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับหมายถึง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขายหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำให้สินค้านั้นพร้อมขายได้ในราคาที่คาดว่า

จะได้รับ

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการ

ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง

เช่นนั้นเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน

จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ

คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สัญญาเช่า

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข

และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ

ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

 คดีฟ้องร้อง

 บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว

และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 4.19 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง

หรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง  บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ

สำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลเหล่านั้น

 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหา ของความสัมพันธ์มากกว่า

รูปแบบทางกฎหมาย

15. สินทรัพยไมมีตัวตน 

³ ÇÑ¹·Õ่ 1  Á¡ÃÒ¤Á 2562

ÃÒ¤Ò·Ø¹

ËÑ¡  ¤‹ÒµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÐÊÁ

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕ

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕµŒ¹»‚

ºÇ¡  «×้Íà¾Ô่Á

ËÑ¡  ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹

      ¤‹ÒµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÓËÃÑº»‚

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕÊÔ้¹»‚

³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

ÃÒ¤Ò·Ø¹

ËÑ¡  ¤‹ÒµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÐÊÁ

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕ

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹
ÃÐËÇ‹Ò§¾Ñ²¹Ò

â»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

5,884,175

(1,445,692)

4,438,483

4,438,483

173,870

(396,917)      

(1,725,960)

2,489,476

5,260,651

(2,771,175)

2,489,476

619,235

-

619,235

619,235

2,435,052 

-

-

3,054,287

3,054,287

-

3,054,287

6,503,410

(1,445,692)

5,057,718

5,057,718

2,608,922

(396,917)

(1,725,960)

5,543,763

8,314,938

(2,771,175)

5,543,763

113ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)



16. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

³ ÇÑ¹·Õ่ 1  Á¡ÃÒ¤Á 2561

ÃÒ¤Ò·Ø¹

ËÑ¡  ¤‹ÒµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÐÊÁ

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕ

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕµŒ¹»‚

ºÇ¡  «×้Íà¾Ô่Á

       âÍ¹à¢ŒÒ(âÍ¹ÍÍ¡)

ËÑ¡  ¤‹ÒµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÓËÃÑº»‚

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕÊÔ้¹»‚

³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561

ÃÒ¤Ò·Ø¹

ËÑ¡  ¤‹ÒµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÐÊÁ

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕ

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕµŒ¹»‚

ºÇ¡  «×้Íà¾Ô่Á

ËÑ¡  ¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹

      ¤‹ÒµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÓËÃÑº»‚

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕ

³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561

ÃÒ¤Ò·Ø¹

ËÑ¡  ¤‹ÒµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÐÊÁ

ÁÙÅ¤‹ÒÊØ·¸ÔµÒÁºÑÞªÕ

ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹
ÃÐËÇ‹Ò§¾Ñ²¹Ò

â»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

640,711

(71,952)

568,759

568,759

-

5,243,464

(1,373,740)

4,438,483

5,884,175

(1,445,692)

4,438,483

4,438,483

78,571

(396,917)

(1,720,230)

2,399,907

5,165,352

(2,765,445)

2,399,907

3,014,203

-

3,014,203

3,014,203

2,848,496

(5,243,464)

-

619,235 

619,235 

-

619,235 

619,235 

2,435,052

-

-

3,054,287

3,054,287

-

3,054,287

3,654,914

(71,952)

3,582,962

3,582,962

2,848,496

-

(1,373,740)

5,057,718

6,503,410

(1,445,692)

5,057,718

5,057,718

2,513,623

(396,917)

(1,720,230)

5,454,194

8,219,639

(2,765,445)

5,454,194

µÑ๋ÇÊÑÞÞÒãªŒà§Ô¹

2562 2561

(หน่วย:บาท)

2562
§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

20,900,000 20,900,000 -

ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕ้Â
(µ‹Í»‚)

ÃŒÍÂÅÐ 4 - 4.25

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินจำนวน 19.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MOR 

ต่อปี โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 14 เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ตั๋วสัญญาใช้เงินค้ำประกันโดยเงินฝากประจำธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 7  
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à§Ô¹½Ò¡»ÃÐ¨Ó

à§Ô¹Å§·Ø¹à¾×่Í¤ŒÒ - ¡Í§·Ø¹à»�´ 

ÃÇÁ

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ
2562

   2,234

        -

    2,234

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
2562                      2561

 

             2,234  3,140,000

     -              20,000,770

             2,234  23,140,770

2562 2561

18.เจาหนี้การคาไมหมุนเวียน

à¨ŒÒË¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒ

ËÑ¡ à¨ŒÒË¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒÊ‹Ç¹·Õ่¤Ãº¡ÓË¹´ªÓÃÐã¹»‚

ÊØ·¸Ô

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้ารายหนึ่งคงเหลือ 34.0  ล้านบาท (2561 : 46.0 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมใน

การจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้ารายดังกล่าว และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยทยอยจ่ายชำระดังนี้

 ปีที่ 1 : จ่ายชำระภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 12.0 ล้านบาท 

 ปีที่ 2 : จ่ายชำระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 16.0 ล้านบาท

 ปีที่ 3 : จ่ายชำระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 18.0 ล้านบาท

(หน่วย:บาท)

17. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

à¨ŒÒË¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒ - ºÃÔÉÑ··Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹ (ËÁÒÂàËµØ 5.2)

à¨ŒÒË¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒ - ºÃÔÉÑ·Í×่¹

à¨ŒÒË¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒÊ‹Ç¹·Õ่¤Ãº¡ÓË¹´ªÓÃÐã¹»‚ (ËÁÒÂàËµØ 18)

ÃÒÂä´ŒÃÑºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¤ŒÒ§¨‹ÒÂ

ÀÒÉÕËÑ¡ ³ ·Õ่¨‹ÒÂ¤ŒÒ§¨‹ÒÂ

à¨ŒÒË¹Õ้Í×่¹ - ºÃÔÉÑ·Í×่¹

    ÃÇÁ

2562 2561

(หน่วย:บาท)

2562
§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

-

45,001,813

16,000,000

7,309,148

18,684,334

701,223

855,850

88,552,368

-

45,001,813

16,000,000

7,309,148

18,600,134

701,223

855,850

88,468,168

274,130

57,194,676

12,000,000

29,573,862

5,551,917

563,858

58,860

105,217,303

รายได้รับล่วงหน้า

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น (หรือยังไม่เสร็จสิ้นบางส่วน) ของ

สัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 74.5 ล้านบาท (2561 : 60.8 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้น

ภายในปี 2563 จำนวน 74.5 ล้านบาท

33,987,537

(16,000,000)

17,987,537

45,987,537

(12,000,000)

33,987,537

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
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2562 2561

ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹µŒ¹»‚              18,163,076    23,010,324

¨‹ÒÂ¤×¹à§Ô¹¡ÙŒã¹ÃÐËÇ‹Ò§»‚             (5,056,783)  (4,847,248)

ÂÍ´¤§àËÅ×Í ³ ÇÑ¹ÊÔ้¹»‚                13,106,293    18,163,076

2562 2561

Ë¹Õ้ÊÔ¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹       41,161,236      26,914,320

ËÑ¡ ´Í¡àºÕ้ÂáÅÐÀÒÉÕ«×้ÍÃÍµÑ´ºÑÞªÕ             (6,381,970)   (4,134,621)

     Ë¹Õ้ÊÔ¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹Ê‹Ç¹·Õ่¤Ãº¡ÓË¹´ªÓÃÐã¹Ë¹Ö่§»‚    (11,850,323)               (6,809,194)

 ÊØ·¸Ô                   22,928,943             15,970,505

20. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

19. เงินกูยืมระยะยาว

2561 2560

1. à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃã¹»ÃÐà·È  ÃŒÍÂÅÐ 4 - 7 ªÓÃÐ¤×¹à»š¹ÃÒÂà´×Í¹ àÃÔ่ÁµÑ้§áµ‹ »‚ 2556 ¶Ö§»‚ 2563 

2. à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃã¹»ÃÐà·È  ÃŒÍÂÅÐ 4 - 7 ªÓÃÐ¤×¹à»š¹ÃÒÂà´×Í¹ àÃÔ่ÁµÑ้§áµ‹»‚ 2556 ¶Ö§»‚ 2563

3. à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃã¹»ÃÐà·È  ÃŒÍÂÅÐ 4 - 7 ªÓÃÐ¤×¹à»š¹ÃÒÂà´×Í¹ àÃÔ่ÁµÑ้§áµ‹»‚ 2558 ¶Ö§»‚ 2565

4. à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃã¹»ÃÐà·È  ÃŒÍÂÅÐ 4  ªÓÃÐ¤×¹à»š¹ÃÒÂà´×Í¹ àÃÔ่ÁµÑ้§áµ‹»‚ 2559 ¶Ö§»‚ 2566

5. à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃã¹»ÃÐà·È  ÃŒÍÂÅÐ 4 - 7 ªÓÃÐ¤×¹à»š¹ÃÒÂà´×Í¹ àÃÔ่ÁµÑ้§áµ‹»‚ 2560 ¶Ö§»‚ 2565

6. à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃã¹»ÃÐà·È  ÃŒÍÂÅÐ 3  ªÓÃÐ¤×¹à»š¹ÃÒÂà´×Í¹ àÃÔ่ÁµÑ้§áµ‹»‚ 2560 ¶Ö§»‚ 2567

ÃÇÁ

ËÑ¡  Ê‹Ç¹·Õ่¶Ö§¡ÓË¹´ªÓÃÐÀÒÂã¹Ë¹Ö่§»‚

ËÑ¡ à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇÊ‹Ç¹·Õ่¨Ñ´à»š¹Ë¹Õ้ÊÔ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹

à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ - ÊØ·¸Ô¨Ò¡Ê‹Ç¹·Õ่¶Ö§ ¡ÓË¹´ªÓÃÐÀÒÂã¹Ë¹Ö่§»‚

ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕ้Âµ‹Í»‚à§Ô¹¡ÙŒ ¡ÒÃªÓÃÐ¤×¹

 การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นได้ดังนี้

 บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำคัญบางประการที่กำหนดไว้ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกัน โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ

บริษัท (หมายเหตุ 14) และกรรมการบางท่าน

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่

สามารถปฏิบัติตามข้อจำกัดบางประการที่ระบุในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้แสดงยอดเงินกู้ยืมคงเหลือกับสถาบันการเงินแห่ง

นั้นทั้งจำนวนเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ต่อมาในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทได้รับหนังสือการผ่อนผันเงื่อนไขอัตราส่วนทางการเงินจาก

สถาบันการเงินผู้ให้กู้สำหรับ เงินกู้ยืมดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังน้ี

 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะท่ีใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน 

อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินดังกล่าวค้ำประกันโดยกรรมการบางท่าน

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

710,167

991,130

3,145,103

2,370,223

2,571,713

3,317,957

13,106,293

(4,284,880)

-

8,821,413

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁáÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

1,381,794

2,003,371

4,139,794

3,081,780

3,549,695

4,006,642

18,163,076

(5,052,009)

(4,274,775)

8,836,292

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁáÅÐ§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ
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2562 2561

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ                1,179,659               2,160,505

2562 2561

ÊÓËÃÑº»‚ÊÔ้¹ÊØ´ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¼Å»ÃÐâÂª¹� ³ ÇÑ¹·Õ่ 1 Á¡ÃÒ¤Á 

Ê‹Ç¹·Õ่ÃÑºÃÙŒã¹¡ÓäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ : 

µŒ¹·Ø¹ºÃÔ¡ÒÃ»˜¨¨ØºÑ¹

µŒ¹·Ø¹ºÃÔ¡ÒÃã¹Í´Õµ

´Í¡àºÕ้Â¨Ò¡ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹

¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃµÒÁËÅÑ¡¤³ÔµÈÒÊµÃ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

    Ê‹Ç¹·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§¢ŒÍÊÁÁµÔ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 

    Ê‹Ç¹·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§¢ŒÍÊÁÁµÔ·Ò§»ÃÐªÒ¡Ã

    Ê‹Ç¹·Õ่à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³�

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¼Å»ÃÐâÂª¹� ³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á

äÁ‹à¡Ô¹ 1 »‚ 1 - 5 »‚ ÃÇÁ

¼ÅÃÇÁ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹¢Ñ้¹µ่Ó·Õ่µŒÍ§¨‹ÒÂ·Ñ้§ÊÔ้¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò         14.9        25.9        40.8

´Í¡àºÕ้ÂµÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ÃÍ¡ÒÃµÑ´ºÑÞªÕ                   (3.0)       (3.0)        (6.0)                                                                                                                                                                                              

ÁÙÅ¤‹Ò»˜¨¨ØºÑ¹¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹¢Ñ้¹µ่Ó·Õ่µŒÍ§¨‹ÒÂ·Ñ้§ÊÔ้¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò                   11.9       22.9        34.8

äÁ‹à¡Ô¹ 1 »‚ 1 - 5 »‚ ÃÇÁ

¼ÅÃÇÁ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹¢Ñ้¹µ่Ó·Õ่µŒÍ§¨‹ÒÂ·Ñ้§ÊÔ้¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò           8.7        18.2        26.9

´Í¡àºÕ้ÂµÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ÃÍ¡ÒÃµÑ´ºÑÞªÕ         (1.9)       (2.2)        (4.1)                                                                                                                                                                                                      

ÁÙÅ¤‹Ò»˜¨¨ØºÑ¹¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹¢Ñ้¹µ่Ó·Õ่µŒÍ§¨‹ÒÂ·Ñ้§ÊÔ้¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò           6.8        16.0        22.8

21. ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าข้ันต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังน้ี 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าข้ันต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังน้ี

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

7,564,313

930,792

-

248,867

2,344,072

4,643

(68,498)

11,024,189

3,365,134

411,052

1,656,575

92,878

(759,147)

481,541

2,316,280

7,564,313

 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนข้างต้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้
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¼ÅÃÇÁ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹¢Ñ้¹µ่Ó·Õ่µŒÍ§¨‹ÒÂ·Ñ้§ÊÔ้¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò         14.9        25.9        40.8

´Í¡àºÕ้ÂµÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ÃÍ¡ÒÃµÑ´ºÑÞªÕ                   (3.0)       (3.0)        (6.0)                                                                                                                                                                                              

ÁÙÅ¤‹Ò»˜¨¨ØºÑ¹¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹¢Ñ้¹µ่Ó·Õ่µŒÍ§¨‹ÒÂ·Ñ้§ÊÔ้¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò                   11.9       22.9        34.8

¼ÅÃÇÁ¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹¢Ñ้¹µ่Ó·Õ่µŒÍ§¨‹ÒÂ·Ñ้§ÊÔ้¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò           8.7        18.2        26.9

´Í¡àºÕ้ÂµÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹ÃÍ¡ÒÃµÑ´ºÑÞªÕ         (1.9)       (2.2)        (4.1)                                                                                                                                                                                                      

ÁÙÅ¤‹Ò»˜¨¨ØºÑ¹¢Í§¨Ó¹Ç¹à§Ô¹¢Ñ้¹µ่Ó·Õ่µŒÍ§¨‹ÒÂ·Ñ้§ÊÔ้¹µÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò           6.8        16.0        22.8

à¾Ô่Á¢Ö้¹ Å´Å§

ÍÑµÃÒ¤Ô´Å´  (à»ÅÕ่Â¹á»Å§ 50 àº«ÔÊ¾ÍÂ·� )

ÍÑµÃÒ¤Ô´Å´  (à»ÅÕ่Â¹á»Å§  100 àº«ÔÊ¾ÍÂ·� )

¡ÒÃà¾Ô่Á¢Ö้¹¢Í§à§Ô¹à´×Í¹ã¹Í¹Ò¤µ  (à»ÅÕ่Â¹á»Å§ÃŒÍÂÅÐ 1.0)

¡ÒÃà¾Ô่Á¢Ö้¹¢Í§à§Ô¹à´×Í¹ã¹Í¹Ò¤µ  (à»ÅÕ่Â¹á»Å§ÃŒÍÂÅÐ 2.0)

ÍÑµÃÒ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§ã¹¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹  (à»ÅÕ่Â¹á»Å§ÃŒÍÂÅÐ 20)

ÍÑµÃÒ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§ã¹¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹  (à»ÅÕ่Â¹á»Å§ÃŒÍÂÅÐ 40)

2562 2561

ÍÑµÃÒ¤Ô´Å´     ÃŒÍÂÅÐ 1.9 µ‹Í»‚             ÃŒÍÂÅÐ 3.3  µ‹Í»‚

ÍÑµÃÒ¡ÒÃà¾Ô่Á¢Ö้¹¢Í§à§Ô¹à´×Í¹   ÃŒÍÂÅÐ 5 µ‹Í»‚             ÃŒÍÂÅÐ 5 µ‹Í»‚

ÍÑµÃÒ¡ÒÃËÁØ¹àÇÕÂ¹¾¹Ñ¡§Ò¹            ¼Ñ¹á»ÃµÒÁÍÒÂØ¾¹Ñ¡§Ò¹ ÃŒÍÂÅÐ 2.4 - 28.7          ¼Ñ¹á»ÃµÒÁÍÒÂØ¾¹Ñ¡§Ò¹ ÃŒÍÂÅÐ 2.4 - 28.7

ÍÑµÃÒÁÃ³Ð     ÍÑµÃÒµÒÁµÒÃÒ§ÁÃ³Ðä·Â»‚ 2560     ÍÑµÃÒµÒÁµÒÃÒ§ÁÃ³Ðä·Â»‚ 2560

     áÂ¡à¡³±�µÒÁà¾ÈªÒÂáÅÐËÞÔ§    áÂ¡à¡³±�µÒÁà¾ÈªÒÂáÅÐËÞÔ§ 

 ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
 การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน 
โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¼Å»ÃÐâÂª¹� ³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

 แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความ
อ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง 
สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันนั้นได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้บริษัทได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้ว

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

à¾Ô่Á¢Ö้¹ Å´Å§ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¼Å»ÃÐâÂª¹� ³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561

 บริษัทคาดว่าจะไม่มีจำนวนที่จ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า

 บณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทประมาณ 19 ปี 

(ปี 2561 : 20 ปี)

(943,549)

(1,800,363)

2,088,883

4,561,009

(1,579,423)

(2,926,341)

1,039,747

2,186,262

(1,763,453)

(3,250,782)

1,856,560

4,045,890

(หน่วย:บาท)

ÍÑµÃÒ¤Ô´Å´  (à»ÅÕ่Â¹á»Å§ 50 àº«ÔÊ¾ÍÂ·� )

ÍÑµÃÒ¤Ô´Å´  (à»ÅÕ่Â¹á»Å§  100 àº«ÔÊ¾ÍÂ·� )

¡ÒÃà¾Ô่Á¢Ö้¹¢Í§à§Ô¹à´×Í¹ã¹Í¹Ò¤µ  (à»ÅÕ่Â¹á»Å§ÃŒÍÂÅÐ 1.0)

¡ÒÃà¾Ô่Á¢Ö้¹¢Í§à§Ô¹à´×Í¹ã¹Í¹Ò¤µ  (à»ÅÕ่Â¹á»Å§ÃŒÍÂÅÐ 2.0)

ÍÑµÃÒ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§ã¹¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹  (à»ÅÕ่Â¹á»Å§ÃŒÍÂÅÐ 20)

ÍÑµÃÒ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§ã¹¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹  (à»ÅÕ่Â¹á»Å§ÃŒÍÂÅÐ 40)

(671,443)

 (1,279,168)

1,516,140 

3,326,427 

(1,182,808)

(2,176,489)

742,329 

1,563,575 

(1,268,505)

(2,328,724)

1,411,431 

3,101,314 

118 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2562



à§Ô¹»˜¹¼Å¨‹ÒÂ¨Ò¡¡ÓäÃÊÐÊÁ ·Õ่»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹»ÃÐ¨Ó»‚ àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 2 ÁÕ¹Ò¤Á 2561    54,000,000    54,000  2 ÁÕ¹Ò¤Á 2561

22. ทุนเรือนหุน
 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 55,000,000 บาท โดยการออก

จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 5,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จำนวน 65,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 10,000 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกล่าวกับ

กระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2561

 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 มีมติดังน้ี

 1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10,000 บาท เป็นมูลค่า  หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

(ทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 65,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 6,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 0.50 บาท) 

 2. มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำนวน 35,000,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้   หุ้นละ 0.50 บาท) จากทุน

จดทะเบียนเดิมจำนวน 65,000,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี  ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 บาท 

(หุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) 

 3. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ต่อประชาชน

ท่ัวไปเป็นคร้ังแรก (Initail Public Offering)

 ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 

1.90 บาท แก่ประชาชนทั่วไป บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ทำให้มี

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 88.1 ล้านบาท ซึ่งสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าว(สุทธิจากภาษีเงินได้)จำนวนเงิน 9.9 ล้านบาท 

บริษัทได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนชำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2561

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 

บาท) และบริษัทมีทุนท่ีชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 

23. ทุนสำรองตามกฎหมาย
 บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี   หลังหักผลขาดทุนสะสม

ต้นปี (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตามกฎหมายไม่สามารถนำมาจ่ายปันผลได้  

24. เงินปนผลจาย

25. คาใชจายตามลักษณะ

à§Ô¹»˜¹¼Å¨‹ÒÂ 
(ºÒ·)

à§Ô¹»˜¹¼Å¨‹ÒÂµ‹ÍËØŒ¹ 
(ºÒ·µ‹ÍËØŒ¹)

à§Ô¹»˜¹¼Å Í¹ØÁÑµÔâ´Â ÇÑ¹·Õ่¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้แก่
(หน่วย:บาท)

µŒ¹·Ø¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ

«×้ÍÊÔ¹¤ŒÒ

¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§ã¹ÊÔ¹¤ŒÒ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¡Õ่ÂÇ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹ 

¤‹ÒàÊ×่ÍÁÃÒ¤ÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â�áÅÐ¤‹ÒµÑ´¨ÓË¹‹ÒÂÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹

2562 25612562
§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

200,744,974

23,867,583

4,974,069

53,204,900

11,894,566

199,507,966

23,867,583

4,974,069

53,204,900

11,888,836

124,739,155

267,552,728

692,870

68,220,243

8,098,800
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ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ·Õ่ÃÑºÃÙŒã¹¡ÓäÃËÃ×Í¢Ò´·Ø¹ 

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ»˜¨¨ØºÑ¹: 

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤Å

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃµÑ´ºÑÞªÕ: 

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃµÑ´ºÑÞªÕ¨Ò¡¡ÒÃà¡Ô´¼Åáµ¡µ‹Ò§ªÑ่Ç¤ÃÒÇ

      áÅÐ¡ÒÃ¡ÅÑºÃÒÂ¡ÒÃ¼Åáµ¡µ‹Ò§ªÑ่Ç¤ÃÒÇ

ÃÇÁ

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ·Õ่ÃÑºÃÙŒã¹¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àº็´àÊÃ็¨Í×่¹

¢Ò´·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃµÒÁËÅÑ¡¤³ÔµÈÒÊµÃ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ

¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¨Ò¡¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÒÃàÊ¹Í¢ÒÂËØŒ¹ÊÒÁÑÞà¾Ô่Á·Ø¹

¡ÒÃ¡ÃÐ·ºÂÍ´à¾×่ÍËÒÍÑµÃÒÀÒÉÕ·Õ่á·Œ¨ÃÔ§

¡ÓäÃ (¢Ò´·Ø¹) ¡‹Í¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ

ÍÑµÃÒÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔµÔºØ¤¤Å (ÃŒÍÂÅÐ 20) 

¨Ó¹Ç¹ÀÒÉÕµÒÁÍÑµÃÒà§Ô¹ä´Œ

¼Å¢Ò´·Ø¹ã¹»‚»˜¨¨ØºÑ¹·Õ่ÃÑºÃÙŒà»š¹ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃµÑ´ºÑÞªÕ

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¼Å¢Ò´·Ø¹ÊÐÊÁ·Ò§ÀÒÉÕ

¼Å¢Ò´·Ø¹·Ò§ÀÒÉÕäÁ‹ä´ŒãªŒÊÔ·¸Ô

Ê‹Ç¹áº‹§¢Ò´·Ø¹¨Ò¡à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õ่ÁÕÊÔ·¸ÔËÑ¡ä´Œà¾Ô่Á 

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂµŒÍ§ËŒÒÁ·Ò§ÀÒÉÕ  

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¢Í§§Ç´»˜¨¨ØºÑ¹ 

¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§¢Í§¼Åáµ¡µ‹Ò§ªÑ่Ç¤ÃÒÇ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ(ÃÒÂä´Œ)ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ

26. ภาษีเงินได
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

(หน่วย:บาท)

-

7,284,001

7,284,001

(456,044)

-

2562 25612562
§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

-

7,284,001

7,284,001

(456,044)

-

-

(12,638,362)

(12,638,362)

(407,735)

(2,474,493)

2562 25612562
§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

37,071,736

7,414,347

-

(7,170,218)

169,410

2,200

(786,581)

370,842

-

7,284,001

7,284,001

37,929,787

7,585,957

-

(7,170,218)

-

-

(786,581)

370,842

-

7,284,001

7,284,001

  (63,101,926)

(12,620,385)

14,292,559

-

-

-

(2,715,786)

1,043,612

-

(12,638,362)

(12,638,362)
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ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃµÑ´ºÑÞªÕ  

ÅÙ¡Ë¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒ 

ÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×Í

à§Ô¹ÁÑ´¨Ó

ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹¼Å»ÃÐâÂª¹�¾¹Ñ¡§Ò¹

¢Ò´·Ø¹·Ò§ÀÒÉÕ·Õ่ÂÑ§äÁ‹ä´ŒãªŒ

     ÃÇÁÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃµÑ´ºÑÞªÕ 

Ë¹Õ้ÊÔ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃµÑ´ºÑÞªÕ  

·Õ่´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃÍØ»¡Ã³�

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹ÁÕµÑÇµ¹

 ÃÇÁË¹Õ้ÊÔ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃµÑ´ºÑÞªÕ 

 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒÃÍ¡ÒÃµÑ´ºÑÞªÕ –  ÊØ·¸Ô

27. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วย เงินที่
พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตรา ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน ในระหว่างปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 1.5 ล้านบาท (2561 : 1.3 ล้านบาท) 

28. ขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจำแนกตามสวนงาน
 ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน
 บริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว และบริษัทได้แบ่ง
ส่วนงานดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนงานหลัก คือ
 1. ธุรกิจการจัดงาน เช่น งานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ ไอทีและสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ งานแข่งขันกีฬา งานท่องเที่ยว งานสัมมนาและอื่นๆ
 2. ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซี่และอื่นๆ เช่น งานผลิตและจำหน่ายสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งงานเอเจนซี่ ซึ่งตัวแทนของลูกค้าในการบริหาร
และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
 3. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การขายสินค้าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องใช้
ไฟฟ้า ในร้านค้าออนไลน์ และลูกค้ากลุ่มองค์กร เป็นต้น

(หน่วย:บาท)

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

2562 25612562
§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

65,030

217,502

-

2,204,838

7,122,401

9,609,771

646,997

28,386

675,383

8,934,388

65,030

217,502

-

2,204,838

7,122,401

9,609,771

646,997

28,386

675,383

8,934,388

6,780

261,996

36,800

1,512,862

14,292,559

16,110,997

280,773

67,879

348,652

15,762,345
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ÃÒÂä´Œ

¡ÓäÃ¢Í§Ê‹Ç¹§Ò¹

ÃÒÂä´ŒÍ×่¹

µŒ¹·Ø¹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¡ÓäÃ¡‹Í¹Ê‹Ç¹áº‹§¢Ò´·Ø¹¨Ò¡à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ

Ê‹Ç¹áº‹§¢Ò´·Ø¹¨Ò¡à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ

¡ÓäÃ¡‹Í¹¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ

¡ÓäÃÊÓËÃÑº»‚

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ¢Í§Ê‹Ç¹§Ò¹ ³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

ÅÙ¡Ë¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐÅÙ¡Ë¹Õ้Í×่¹

ÅÙ¡Ë¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐÅÙ¡Ë¹Õ้Í×่¹·Õ่»˜¹Ê‹Ç¹äÁ‹ä´Œ

ÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×Í

พันบาท

¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ ¸ØÃ¡Ô¨§Ò¹â¦É³Ò
àÍà¨¹«Õ่ áÅÐÍ×่¹æ

¸ØÃ¡Ô¨¾Ò³ÔªÂ� ÃÇÁ»ÃÐàÀ·ÃÒÂä´Œ

การจำแนกรายได้
 กลุ่มบริษัทจำแนกรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการให้แก่ลูกค้าตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามประเภทส่วนงานซ่ึงสอดคล้อง
กับการเปิดเผยข้อมูลรายได้แยกตามส่วนงานท่ีรายงาน สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี

ÃÒÂä´ŒµÒÁÊ‹Ç¹§Ò¹ 

 ¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹

 ¸ØÃ¡Ô¨§Ò¹â¦É³Ò  àÍà¨¹«Õ่ áÅÐÍ×่¹æ

 ¸ØÃ¡Ô¨¾Ò³ÔªÂ�

ÃÇÁ

ª‹Ç§àÇÅÒáË‹§¡ÒÃÃÑºÃÙŒÃÒÂä´Œ

³ àÇÅÒã´àÇÅÒË¹Ö่§

 ¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹

 ¸ØÃ¡Ô¨§Ò¹â¦É³Ò  àÍà¨¹«Õ่ áÅÐÍ×่¹æ

 ¸ØÃ¡Ô¨¾Ò³ÔªÂ�

ÃÇÁ

µÅÍ´ª‹Ç§àÇÅÒ

 ¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹

 ¸ØÃ¡Ô¨§Ò¹â¦É³Ò  àÍà¨¹«Õ่ áÅÐÍ×่¹æ

 ¸ØÃ¡Ô¨¾Ò³ÔªÂ�

ÃÇÁ

พันบาท

2562 2561
§º¡ÒÃà§Ô¹àÃÇÁ

262,476

51,926

18,993

333,395

             

28,175

48,797

-

76,972

              

234,301                  

3,129               

18,993

256,423

                

166,824

60,323

223,349

450,496

             

11,942             

27,035

-             

38,977

          

154,882            

33,288          

223,349          

411,519

งบการเงินรวม
 ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังน้ี :

333,395

    108,509

       1,021

      (11,742)

      (58,422)

      (2,283)

      37,083

(11)

37,072

(7,284)

      29,788

182,429

10,833

8,790

    

     18,993

1,444

11,856

-

8,790   

     51,926

      4,633

20,108

-

-

    

     262,476

   102,432

160,465

-

-
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30. การวัดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์บางรายการท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดง

ระดับของข้อมูลท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ดังน้ี

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่
 ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายได้รวม (ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 
จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้รวม)

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�·Õ่ÇÑ´ÁÙÅ¤‹Ò´ŒÇÂÁÙÅ¤‹ÒÂØµÔ¸ÃÃÁ 

à§Ô¹Å§·Ø¹à¾×่Í¤ŒÒ - ¡Í§·Ø¹à»�´    -          20,000,770     -           20,000,770

(หน่วย:บาท)

ÃÇÁÃÐ´Ñº 3ÃÐ´Ñº 2ÃÐ´Ñº 1

29. คดีฟองรอง
 ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทคู่กรณีแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันท่ีลงนามในเดือนสิงหาคม 2561 โดยเรียกค่าเสียหาย
จำนวน 9.2 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีและฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญากับบริษัทคู่กรณี
ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 106.3 ล้านบาทรวมดอกเบ้ีย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
 ทนายความของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมิได้เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงร่วมกันข้างต้นและฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าบริษัทจะสามารถต่อสู้คดีได้และจะ
ไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท บริษัทจึงไม่ได้ต้ังสำรองสำหรับความเสียหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชี

31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2561

ÃÒÂä´Œ

¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)¢Í§Ê‹Ç¹§Ò¹

ÃÒÂä´ŒÍ×่¹

µŒ¹·Ø¹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)¡‹Í¹ÃÒÂä´Œ (¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ)ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ

ÃÒÂä´Œ(¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ)ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ

¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹)ÊÓËÃÑº»‚

ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�ÃÇÁ¢Í§Ê‹Ç¹§Ò¹

ÅÙ¡Ë¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐÅÙ¡Ë¹Õ้Í×่¹

ÅÙ¡Ë¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐÅÙ¡Ë¹Õ้Í×่¹·Õ่»˜¹Ê‹Ç¹äÁ‹ä´Œ

ÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×Í

พันบาท

¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ ¸ØÃ¡Ô¨§Ò¹â¦É³Ò
àÍà¨¹«Õ่ áÅÐÍ×่¹æ

¸ØÃ¡Ô¨¾Ò³ÔªÂ� ÃÇÁ»ÃÐàÀ·ÃÒÂä´Œ

งบการเงินรวม
 ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี :

450,496

27,522

357

(20,459)

(68,088)

(2,434)

(63,102)

    12,638

(50,464)

145,139

3,047

3,183

     223,349

(70,017)

30,163

-

3,183

   

    60,324

26,690

39,786

-

-

    

     166,823

70,849

75,190

-

-

    

2562 2561

332,728

108,959

1,153

(11,729)

(58,170)

(2,283)

37,930

(7,284)

30,646

181,935

10,786

8,790

2562 2561

     18,993

1,444

1,856

-

8,790

2562 25612562 2561

51,916

4,623

20,108

-

-

    

    261,819

102,892

159,971

-

-
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31. เครื่องมือทางการเงิน
 31.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
 บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อย่างไรก็ตามหากมีลูกหนี้ที่บริษัทคาดว่าอาจจะมีปัญหาด้านการชำระเงินแล้ว
ผู้บริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียดังกล่าว
 31.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ  บริษัทเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้นบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
 31.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม
จะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

32. ภาระผูกพันตามสัญญา
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าดำเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่ายานพาหนะ  อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต่ 1 ถึง 
5 ปี  บริษัทมีจำนวนเงินข้ันต่ำท่ีต้องจ่ายในอนาคตดังน้ี

»‚ ÅŒÒ¹ºÒ·

¨‹ÒÂªÓÃÐÀÒÂã¹ 1 »‚          1.1

¨‹ÒÂªÓÃÐÁÒ¡¡Ç‹Ò 1 »‚  áµ‹äÁ‹à¡Ô¹ 5 »‚        0.5

33. การค้ำประกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทเป็นจำนวนทั้งหมด 7.3  ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูก
พันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท เพื่อค้ำประกันการปฎิบัติงานตามสัญญาและการค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า

34. การบริหารจัดการกองทุน
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดำรงไว้ซ่ึงความสามารถใน
การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินแสดงอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 1.2:1 (2561 : 1.4:1)

35. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563
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