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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563002

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการบริษัท

 ปี 2563 นับเป็นอีกก้าวแห่งความท้าทายของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบกับสุขภาพอนามัย และวิถีการใช้ชีวิตของ
ประชาชน ผมมีความห่วงใยในสุขภาพของทุกท่าน อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลจากโรคภัย
ไข้เจ็บ เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ โดยจะต้อง รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล รักษาความสะอาดโดยการล้างมือบ่อยขึ้น และสวมใส่
หน้ากากอนามัยเม่ืออยู่ในท่ีสาธารณะ ซ่ึงช่วงแรกอาจไม่คุ้นชินแต่ก็สามารถปรับตัวได้ดังน้ัน เพ่ือป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขจึงขอรณรงค์การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ พร้อมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตในขณะนี้ไปได้ด้วยดี

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·
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นายโอภาส เฉิดพันธุ
ประธานกรรมการบริหาร

 ปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ต้องเผชิญสภาพความท้าทายทาง
เศรษฐกิจอันเกิดจากโรคติดเชื้อระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างรุนแรง แต่ด้วยความมุ่งมั่นและ
กลยุทธ์การบริหารที่เหมาะสม ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้อง 
กับวิถีชีวิตใหม่
 ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมาทุกภาคธุรกิจมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ทุกธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะกับธุรกิจเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี 
 และในปี 2564 บริษัทมุ่งม่ันพัฒนา  เพ่ือยกระดับความเป็น “แพลตฟอร์มศูนย์รวมประสบการณ์” เพ่ือตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเท่ียวในสภาวะ New Normal และ Social Distancing ในช่วงท่ีไม่สามารถไปท่องเท่ียวต่างประเทศ
ได้และในตลาดมีความต้องการท่องเที่ยวที่สูง โดยเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวท้องถิ่นเติบโตไปพร้อม
กับเรา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ ผ่านการสรรหาประสบการณ์และ
กิจกรรมที่ดีที่สุดในทุก ๆ ระดับ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุค
ปัจจุบัน พร้อมกับช่วยเหลือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-19) ให้
ผ่านวิกฤติครั้งนี้และชนะไปได้ด้วยกัน 
 ทั้งนี้บริษัทจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าโดยการ
ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงจะมีผลบังคับ
ใช้ในเดือน มิถุนายน ปี 2564 นี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นต่อการ ดำเนินงานตามหลัก
บรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
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2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์   
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด

2558 – 2563 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 : 61 ปี
คุณวุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจการค้า สาขาการตลาดอุตสาหกรรม
NANZAN UNIVERSITY, JAPAN

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

สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท : 0.50%

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

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

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563004



ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท : 20.0%

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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2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด



ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท
อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท : 12.6%

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

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

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ·Ó§Ò¹
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¹ÒÂ¸ÃÒ¸Ã ÂÇ§ºÑ³±Ôµ

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

ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท : 4.2%

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 – 2563 กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ·Ó§Ò¹



ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท

อายุ : 42 ปี

คุณวุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท : 2.6%

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´

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563008



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 : 42 ปี

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

ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 009

สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท 0.35%

กรรมการ
บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด

2562 – ปัจจุบัน



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563010

ตำแหนง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 65 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 : 50 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

ปริญญาเอก

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

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

2532 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทริปเปิล เอ็น จำกัด

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

µÓáË¹‹§



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563012

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 49 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

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

µÓáË¹‹§

สัดส่วนถือหุ้นในบริษัท 0.15%
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ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
àÃÕÂ¹ ·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹  

ÃÒÂª×่Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¼È. ÍÃ·ÑÂ ÇÒ¹Ôª´Õ

´Ã. ³Ñ°¡ÄÉ®� ·ÔÇä¼‹§ÒÁ

¹ÒÂ¤§¾Ñ¹¸Ø� »ÃÒâÁªÏ 

µÓáË¹‹§
¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ/

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ñ้§ËÁ´ (¤ÃÑ้§)

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

4/4

4/4

4/4

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน การ

บริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับความร่วมมือจากกรรมการอิสระ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้

เพ่ือให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ และมีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

ตลอดจนรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้

 ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ บริษัท เอ็ม วิช่ัน  จำกัด (มหาชน) ท่ีกำหนดขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบและระเบียบบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมตามวาระซึ่งเป็นการประชุมกันเองระหว่างกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงวาระการประชุมเฉพาะผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 

4 ครั้ง  ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 

เพ่ือให้ม่ันใจว่างบการเงินของบริษัท ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักการบัญชีการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป รวมท้ังประกาศของ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในงบการเงิน

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได้  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบ

บัญชีอย่างเป็นทางการจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน เรื่องที่ผู้สอบบัญชีเป็นห่วงมาก

ที่สุดและเชื่อว่ามีสิ่งอื่นอีกหรือไม่ที่ควรปรึกษาหารือ รวมทั้งขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ เช่น คุณภาพของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

1.  การสอบทานงบการเงิน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและโปร่งใส  รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนด

ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เป็นประจำทุกปี และส่งเสริมให้บริษัท มีบรรษัทภิบาล การบริหารจัดการท่ีดี โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ 

2.  การสอบทานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

3.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

บริษัท มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม  มีการตั้งเป้าหมายการทำงานอย่างรอบคอบ วัดผลได้  และมีการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เม่ือผล

การดำเนินงานต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้  ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบความเสี่ยงที่เป็นจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้คณะ

กรรมการตรวจสอบยังได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เพื่อดูแลป้องกันทรัพย์สิน ลดความเสียหาย ลดการทุจริต และใช้ใน

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็ม วิช่ัน  จำกัด (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี 

กฎหมายและการบริหารจัดการ ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานของบริษัท ตามรายนามและการ

เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.

2.

3.
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การบริหารจัดการบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได้ โดยมีการสอบทานให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบประจำปี 

และทบทวนแผนงาน ตลอดจนติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอได้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มี

การประชุมร่วมเป็นการเฉพาะกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการจำนวน 1 คร้ัง เพ่ือขอความเห็นและข้อแนะนำอย่างเป็นอิสระของแผนการตรวจสอบ

ประจำปี การบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน คุณภาพของพนักงานปฏิบัติการ เป็นต้น

 โดยในปี 2563  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ไม่

พบความเสี่ยงที่เป็นนัยสำคัญ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ดังกล่าว

4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยประเมินความเป็นอิสระ  

ความรู้ความสามารถ คุณภาพของผลงาน ประสบการณ์การตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

มีมติเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้พิจารณาแต่งตั้ง นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจช้ืน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่  8260 แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่าเพ่ือประโยชน์ของบริษัท บริษัทควรพิจารณาเลือกสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ซ่ึงเสนอค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจ

และประมาณการรายค้าของบริษัทได้อย่างเหมาะสม อีกท้ัง บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในด้านความเป็นมือ

อาชีพและประสบการณ์เช่นกัน

5.  การคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง

การสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ  และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ตลอดจนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท

และบริษัทย่อยได้เปิดเผยข้อมูลทุกรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าปกติด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

6.  สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
    ดังกล่าว 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดีเย่ียม และได้รายงานผลการประเมิน

ให้คณะกรรมการบริษัททราบ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบ

กับความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ของผู้มี

ส่วนได้เสียทุกราย

7.  ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบและได้รายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ 

และบริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลมีการบริหารความเส่ียงเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ไม่พบรายการ

ที่กระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ  

(ผศ. อรทัย วานิชดี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น  จำกัด (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการและ

ผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ตามรายนามและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

àÃÕÂ¹ ·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹  

ÃÒÂª×่Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ µÓáË¹‹§
¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ/

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ñ้§ËÁ´ (¤ÃÑ้§)

 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน 

ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท และ ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยมี

สาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่่ดังต่อไปนี้้ 

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¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ /»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

12/12

12/12

12/12

12/12

12/12

 คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่ ่จะปฏิบัติหน้าที่ ่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มความ

สามารถโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมท้ังดูแลให้บริษัทมีระบบ

การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะไปสู่ความยั่งยืนทาง

ธุรกิจต่อไป

พิจารณากลั่นกรองแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

อนุมัติ 

ติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีและนโยบายการจ่ายโบนัส พิจารณาปรับเงินเดือน 

โบนัสของพนักงานระดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.

2.

3.

4.

 (นายโอภาส เฉิดพันธุ์)

ประธานกรรมการบริหาร



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563016

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

 บริษัท เอ็ม วิช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเส่ียง ซ่ึงถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงาน 

และทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมถึงป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนิน

ธุรกิจ รวมทั้งสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ซ่ึงในท่ีน้ีเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน 

และกรรมการบริหาร 2 ท่าน ตามรายนามและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

àÃÕÂ¹ ·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹  

ÃÒÂª×่Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

1.  ¼È. ÍÃ·ÑÂ ÇÒ¹Ôª´Õ

2.  ¹ÒÂâÍÀÒÊ à©Ô´¾Ñ¹¸Ø�

3.  ¹Ò§ÊÒÇÍÑ»ÉÃ ÇÔÅÒÊÈÑ¡´Ò¹¹·�

µÓáË¹‹§
¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ/

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ñ้§ËÁ´ (¤ÃÑ้§)

»ÃÐ¸Ò¹ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

4/4

4/4

4/4

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ทำหน้าท่ีในการกำหนดนโยบาย และเสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารของ

กลุ่มบริษัท โดยในปี 2563 มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกคร้ัง พิจารณาเร่ืองท่ีสำคัญสรุป

ได้ดังน้ี

 (1)  กำหนดและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานและสภาพแวดล้อม

ในปัจจุบัน โดยพิจารณาความเส่ียงอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและความเสี่ยงจากภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 (2) จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและ

ทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

 (3)  ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัท

 (4)  จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำผลการประเมินเป็นข้อมูล ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

 (5)  ทบทวนมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นของบริษัท

 (6)  กำหนดให้รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ เป็นประจำทุกไตรมาส

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถกำกับดูแลความเสี่ยงสำคัญ ด้อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักและแนวทางปฏิบัติในการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่าง

ถูกต้องและครบถ้วน ช่วยส่งเสริมให้บริษัทบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

(ผศ. อรทัย วานิชดี)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 017

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

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เอ็ม วิช่ัน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 

จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

àÃÕÂ¹ ·‹Ò¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹  

ÃÒÂª×่Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

1.  ¹ÒÂ·¹§ ÅÕ้ÍÔÊÊÃÐ¹Ø¡ÙÅ

2.  ¼È. ÍÃ·ÑÂ ÇÒ¹Ôª´Õ

3.  ¹ÒÂâÍÀÒÊ à©Ô´¾Ñ¹¸Ø�

µÓáË¹‹§
¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ/

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ñ้§ËÁ´ (¤ÃÑ้§)

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤‹ÒµÍºá·¹

2/2

2/2

2/2

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมี นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ เป็นเลขานุการคณะสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2563 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1.  พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัทย่อย แทนกรรมการท่ีพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดย

กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง

 2.  กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 3.  พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์

ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการ และผู้บริหาร ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีสามารถจูงใจ 

และรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน 

โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำเสนอต่อที่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติ และนำเสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร”

 4. ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2563 และรายงานผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

 5.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตาม

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง

 นอกจากน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท

เป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา เม่ือครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการประชุมให้คณกรรมการบริษัททราบ

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ 

เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกท้ัง

มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยกำหนด

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

    บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563018

¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·Õ่ÊÓ¤ÑÞ

§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

»‚ 2563

§º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

»‚ 2562 »‚ 2561

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹                                    

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃ

¡ÓäÃ¢Ñ้¹µŒ¹

¡ÓäÃ(¢Ò´·Ø¹) ÊÓËÃÑº»‚

°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

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·)

206.2        

27.9

(43.7)

289.6

163.7

125.9

(20.9)

(30.0)

(13.5)

1.3

(0.2)

-

332.7

109.0

30.6

362.1

195.6

166.5

9.2

20.2

8.9

1.2

0.2

-

450.5

27.6

(50.4)

328.1

190.4

137.7

(11.2)

(49.6)

(21.7)

1.4

(2.5)

-

Ë¹‹ÇÂ: ÅŒÒ¹ºÒ·

»‚ 2563

206.1

27.7

(42.5)

295.2

167.4

127.8

(20.3)

(32.0)

(13.8)

1.3

(0.2)

-

»‚ 2562

333.4

108.5

29.8

358.7

193.0

165.7

8.9

19.6

8.7

1.2

0.2

-
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             ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ  289.6  ล้านบาท ลดลงจำนวน 69.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.3 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 หลัก ๆ มาจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ๆ และบริษัทมีหน้ีสินรวมเท่ากับ 163.7 ล้านบาท ลดลง 29.3 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการเงินที่เก็บจากลูกหนี้การค้ามาจ่ายชำระหนี้สิน และนำมาใช้จ่ายในการ
บริหารงานของบริษัทจึงส่งผลให้ยอดหนี้สินของบริษัทลดลง

             ช่วงตั้งแต่ปลายไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นต้นมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อบริษัทโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจัดงานและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการวางแผน
รับมืออย่างรวดเร็วและรัดกุมเพ่ือรองรับผลกระทบดังกล่าวหลายแนวทาง อาทิเช่น การปรับรถคาราวานเป็นรถให้บริการซ่อมจอโทรศัพท์มือถือเคล่ือนท่ี 
มุ่งการให้บริการรถคาราวานทางริมทะเล ภูเขา ตลอดจนการให้บริการมีเดียและเอเจนซ่ีออนไลน์เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
             รายได้รวมสำหรับปี 2563 ของกลุ่มบริษัทลดลง 125.3 ล้านบาท คิดเป็น 37.5 % เมื่อเทียบกับปี 2562 หลัก ๆ เนื่องจากกลุ่มบริษัท
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การจัดงานต่าง ๆ ถูกเลื่อนออกไป เช่น งานวิ่ง 
งานกีฬา งานเทศกาลดนตรี งานสัมมนา แต่ถึงแม้การระบาดจะกระทบกับการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก รายได้บริการรถคาราวานในปี 2563 ยังสามารถ
เติบโตเพ่ิมข้ึน 2.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น  25.6% เม่ือเทียบกับปี 2562 โดยใช้จำนวนรถ 148 คัน ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว ท่ีพักรถคาราวานสามารถ
ตอบสนองวิถีชีวิต new normal ได้เป็นอย่างดี บริการทั้งแนวภูเขา แม่น้ำ ทะเล โดยแต่ละสถานที่ที่มีการเว้นระยะห่างสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัย 
และความปลอดภัยผู้เข้าพักอาศัย รวมถึงงานคอนเสิร์ตท่ีมีการปรับให้มีขนาดเล็กลงและลดจำนวนคนเข้าชมเพ่ือลดความแออัด รถคาราวานจึงตอบโจทย์
ในการได้เป็นที่พักในงานคอนเสิร์ตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
             กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 2563 เท่ากับ 43.7 ล้านบาท ลดลงจำนวน 73.5 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 246.7  เม่ือเทียบกับปี 2562 
เนื่องจากต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ เช่น ต้นทุนค่าสถานที่ ต้นทุนการจัดงาน ค่าเสื่อมราคา และรวมถึงต้นทุนในการ
เตรียมงานล่วงหน้าที่ทางบริษัทได้จ่ายไปแล้ว แต่งานถูกยกเลิกหรือเลื่อนออก ดังนั้นส่งผลให้เกิดผลขาดทุน

MV Caravan
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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 ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายสื่อในรูปแบบ

ต่างๆ 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

100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

0107561000021

MVP

ประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง การจัดงานแข่งขันกีฬา ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายสื่อในรูปแบบ

ต่างๆ 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

100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

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 ปี 2563 : 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)
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                บริษัทได้จัดการประชุมแผนธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพ่ือพิจารณากำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจและกำหนดเป้าท่ีเป็นตัวเงินและเป้าหมาย
ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ และเสนอให้คณะกรรมบริษัทพิจารณาอนุมัติเพ่ือดำเนินการส่ือสารให้พนักงานถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

พันธกิจ (Mission)

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ 

 บริษัทใช้นโยบายทางการตลาดที่เข้าถึงลูกค้าทุกระดับเพื่อ
ดึงดูดให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ ผู้เข้าชมงาน ลูกค้าทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน กลับมาซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่บริษัทให้บริการอยู่ 
โดยการใช้การสื่อสารการตลาดต่าง ๆ อาทิ

1. การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ผสมผสานกับ
   เทคโนโลยีที่ทันสมัย

-  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube, 
   Line, Instagram, TikTok, ClubHouse  เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
   และแจ้งโปรโมชั่นต่าง ๆ
-  การสร้างสรรค์สื่อและเนื้อหาคุณภาพ (Content Marketing) 
   ในทุกช่องทางการนำเสนอสื่อและเนื้อหา (Content)
-  การจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Direct  Message: 
   EDM) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม และโปรโมชั่น
-  การพิมพ์ใบปลิว หรือโบวร์ชัวร์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
-  การใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์งาน
-  การร่วมมือกับสถาบันการเงินเพ่ือสร้างโปรโมช่ัน เช่น การผ่อน
    ชำระ 0% ให้กับช่องทางขายสินค้าของบริษัท
-  การนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประชาสัมพันธ์หรือนำไปใช้
    กับงานดิจิทัลเอเจนซี่ให้กับลูกค้า
-  การใช้ทุกสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อประชาสัมพันธ์งานของบริษัท 
   เช่น งานแสดงสินค้า, งานกีฬา, งานท่องเที่ยว เป็นต้น
-  การใช้แพลตฟอร์มศูนย์รวมประสบการณ์เพื่อเป็นตลาดซื้อขาย 
   กลาง Market Place สำหรับประสบการณ์แนวใหม่ และกิจกรรม
   ต่าง ๆ 

 บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คู่ค้าของบริษัท ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทมี
คู่ค้าเป็นจำนวนมากท่ีให้ความร่วมมือทางธุรกิจและให้การสนับสนุนท่ี
ดีท้ังในด้านสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย ซ่ึงบริษัทได้ดำเนินธุรกิจกับ
พันธมิตรคู่ค้า และร่วมกันสร้างตลาดแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีด้วยกัน
มาตลอด ส่งผลประโยชน์ไปจนถึงลูกค้าร่วมปลายทางเดียวกัน ถ้า
บริษัทคู่ค้ามีกำไรท่ีดี ขายสินค้าได้ ก็จะกลับมาซ้ือสินค้าหรือบริการซ้ำ
จากบริษัท ซึ่งบริษัทดำเนินนโยบายซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่เอารัด
เอาเปรียบคู่ค้า และพยายามปรับปรุงพัฒนาการบริการใหม่ๆ ให้ทัน
สมัย และตอบโจทย์ทั้งคู่ค้าและลูกค้าปลายทางทุกระดับชั้น

2. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร

 บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ทำหน้าท่ีวิจัยเพ่ือหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่หรือท่ีเหมาะสมนำมา
ให้กับการจัดงานเพื่อยกระดับและปฏิวัติวงการการจัดงาน เช่น การ
นำเอาเอาเทคโนโลยี Face recognition และ Optical character 
recognition รวมถึง AI (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ใน
งานวิ่งในเรื่องระบุตัวตนของนักวิ่งจากภาพถ่าย ตรวจสอบระยะทาง 
เวลาวิ่งของนักวิ่ง เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีการพัฒนาเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันด้านอื่น ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะบนโทรศัพท์มือถือ หรือ แม้
กระทั่ง IOT (Internet Of Thing) เช่น การรับชำระเงินออนไลน์
สำหรับการจัดงาน แชทบอทสำหรับทำหน้าที่ตอบปัญหา แสดงสินค้า 
การแจ้งโปรโมชั่น ผ่านช่องทาง FaceBook Messenger เป็นต้น 
ตลอดจนระบบบริหารจัดการรถคาราวาน และวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
ด้าน IOT เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

3. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมายกระดับการ
    จัดการงาน

 บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กรและลูกค้า จึงได้นำแนวคิดการบริหาร
แบบ LEAN Management และ Ajile  Development มาปรับ
ใช้ภายในองค์กรเพื่อลดปัญหาและเวลาในการปฏิบัติงาน ลดการ
ทำงานที่เป็นขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและลดงานด้านเอกสารลดลง จึงทำให้
สามารถมีเวลาในการพัฒนาสินค้าและการให้บริการมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

4. ปรับระบบการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงาน
    มากขึ้น

              ผู้นำด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการขายประสบการณ์แนวใหม่ ทั้งที่พัก การเดินทางและกิจกรรมที่แพลตฟอร์มอื่นในปัจจุบันให้
ไม่ได้ โดยใช้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของบริษัทท่ีมีมาอย่างยาวนาน 

วิสัยทัศน์ (Vision)

              มุ่งมั่นพัฒนา  เพื่อยกระดับความเป็น “แพลตฟอร์มศูนย์รวมประสบการณ์” เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวในสภาวะ 
New Normal และ Social Distancing ในช่วงท่ีไม่สามารถไปท่องเท่ียวต่างประเทศได้และในตลาดมีความต้องการท่องเท่ียวท่ีสูง โดยเราพร้อม
ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีทำให้การท่องเท่ียวท้องถ่ินเติบโตไปพร้อมกับเรา และขับเคล่ือนเศรษฐกิจการท่องเท่ียวต้ังแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ 
ผ่านการสรรหาประสบการณ์และกิจกรรมที่ดีที่สุดในทุก ๆ ระดับ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
ในยุคปัจจุบัน พร้อมกับช่วยเหลือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ผ่านวิกฤติ
ครั้งนี้และชนะไปได้ด้วยกัน 
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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 

2563

-  จัดแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ช่ืองาน
    Thailand Mobile EXPO คร้ัท่ี 35-37
-  จัดงานมหกรรมเกมและอุปกรณ์เกมม่ิงภายใต้ช่ือ
   งาน Thailand GAME EXPO 2020 คร้ังท่ี 2
-  ร่วมจัดการแข่งขัน Ultra Trail Thailand 2020
    ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 14-16
    กุมภาพันธ์ 2563
-  เปิดตัว MVP Service Express Caravan รถซ่อม
    มือถือเคล่ือนท่ีระดับพรีเมียม ครบวงจร เป็นคร้ังแรก   
    ในประเทศไทย
-  21 ธันวาคม 2563 ลงทุนเพิ่มในบริษัทไอดอลมาส
   เตอร์ จำกัด จำนวน 240,000 หุ้นราคาหุ้นละ 5 บาท
   รวม 1,200,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้
   สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนจากเดิม 52% เป็น 72% 
   ของทุนจดทะเบียน
-  วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 
   ทางบริษัทได้มีการร่วมมือกับทางบริษัท เพอร์เพิล 
   เวนเจอร์ส จำกัด โดยนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเข้าไป 
   ทดสอบในการวิ่งรถส่งอาหาร
-  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้บริการรถคาราวาน
   สูงสุด 148 คัน และอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่ว
   ประเทศไทยมากกว่า 20 ที่
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บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มธุรกิจการจัดงาน (Event) บริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดแสดงงาน
ต่าง ๆ โดยการจัดแสดงงานที่เป็นงานหลัก มีดังนี้

รูปแบบรายได้ : รายได้หลักมาจากการให้บริการพื้นที่หรือบูธ
สำหรับการทำกิจกรรมพิเศษ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายและ
จัดจำหน่ายสินค้า การขายสื่อโฆษณาภายในงาน รายได้ค่า
บริการออแกไนซ์เซอร์

รูปแบบรายได้ : กรณีบริษัทเป็นเจ้าของงาน-รายได้หลักมาจาก
รายได้ค่าสนับสนุนหลักและทั่วไปรายได้จากการให้บริการพื้นที่
ในการออกบูธขายสินค้า ค่าสมัครงานว่ิง และการจำหน่ายเส้ือผ้า 
อุปกรณ์แต่งกายสำหรับนักวิ่ง เช่น เสื้อกีฬา หมวก และอุปกรณ์
เสริมต่าง ๆ เป็นต้น
        กรณีบริษัทเป็นภาคี-รายได้หลักมาจากการจัดหาร้านค้ามา
จำหน่ายในงาน (Expo) รายได้ค่าสนับสนุน 
        กรณีบริษัทเป็นผู้รับจ้างจัดงาน-รายได้หลักมาจากค่าบริหาร
จัดการงาน

รูปแบบรายได้ : รายได้จากค่าบริการรถคาราวานและเต้นท์ 
นอกจากนี้ บริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายพื้นที่โฆษณารอบ
รถคาราวาน 

รูปแบบรายได้ : รายได้หลักมาจากค่าบริหารจัดการงาน

รูปแบบรายได้ : รายได้หลักมาจากการให้บริการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์

2.ธุรกิจโฆษณาและเอเจนซี่ สื่อออนไลน์ ธุรกิจดิจิทัลเอเจนซี่ 
และธุรกิจผู้ทรงอิทธิพล (Influencers)

บริษัทแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 บริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดแสดงงานสินค้าสมาร์ทโฟน 
อุปกรณ์ไอทีและเทคโนโลยี ภายใต้ชื่องาน “Thailand Mobile 
EXPO” เป็นงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนของแบรนด์
ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการจัด
แสดงงานดังกล่าวเกิดจากแนวคิดในการเป็นสื่อกลางให้คนทั่วไป
สามารถเข้าชมการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ และรวบรวม
แบรนด์โทรศัพท์มือถือชั ้นนำต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยงาน 
Thailand Mobile EXPO จะจัดขึ้นปีละ 3 ครั้ง 
 และในปี 2562 บริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดแสดงงาน
สินค้าอุปกรณ์เกม อุปกรณ์ไอทีและทุกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเกม
มิ่งเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่องาน “Thailand Game EXPO” ซึ่ง
เป็นงานเปิดตัวเกมของค่ายต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เกมม่ิง ซ่ึงการจัดแสดงงานดังกล่าวเกิดจากแนวคิดในการเป็นส่ือ
กลางให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมการเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ และ
รวบรวมค่ายเกมชั้นนำต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยงาน Thailand 
Game EXPO จะจัดขึ้นปีละ ในปี 2563 ได้จัดเป็นครั้งที่ 2 ใน
เดือนมกราคม 2563

 เป็นบริการท่ีพักในรูปแบบรถคาราวานและเต้นท์ เพ่ือ
ใช้เป็นที่พักสำหรับงานวิ่งต่าง ๆ งานเทศกาลดนตรี โดยให้
บริการแก่ผู้สนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงานของบริษัทเพ่ือ
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้สนับสนุน (Sponsor) ที่เข้า
ร่วมงานต่าง ๆ และเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอก นอกจากน้ี
บริษัทยังขยายการให้บริการรถคาราวานไปตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ริมทะเล ภูเขา สวนผลไม้ต่าง ๆ งานเทศกาลดนตรี เช่น 
สวนละไม, บ้านนากาแฟ ราชประชารีสอร์ท, Eureka Beach, 
Café, Away Huahin, ยักษ์ปาร์ค เป็นต้น

1.2 บริการจัดงานเกี่ยวกับงานท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport 
      Tourism) 
 อาทิ การจัดงานวิ่งมาราธอนที่กำลังได้รับความนิยม
จากการให้ความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ ้นใน
ปัจจุบัน ซ่ึงการจัดงานมาราธอนของบริษัท มีท้ังงานท่ีบริษัทเป็น
เจ้าของงานซึ่งบริหารจัดการงานวิ่งเอง ได้แก่ 10K Thailand 
Championship งานท่ีบริษัทเป็นส่วนหน่ึงของภาคีในการจัดงาน
วิ่ง เช่น จอมบึงมาราธอน ตะนาวศรีเทรล เขาประทับช้างเทรล 
โดยบริษัทรับผิดชอบในการจัดหาร้านค้ามาจำหน่ายในงาน (Expo) 
และการจัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor)  และงานวิ่งที่บริษัทเป็น
ผู้รับจ้างจัดงานให้แก่ผู ้ว่าจ้าง เช่น งานชงโครัน งานเตรียม
อุดมศึกษามินิมาราธอน งานอีดีเอสมิวสิครัน Haier ขอนแก่น 
2020 นอกจากน้ี บริษัทยังมีการให้บริการรถคาราวานและเต้นท์
เพ่ือใช้เป็นท่ีพักสำหรับงานว่ิงต่าง ๆ โดยให้บริการแก่ผู้สนับสนุน 
(Sponsor) ในการจัดงานของบริษัทเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับผู้สนับสนุน (Sponsor) ที่เข้าร่วมงานต่าง ๆ และเปิดให้
บริการแก่บุคคลภายนอก

 บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านงานโฆษณาออนไลน์ (Online) ซึ่ง
เป็นการให้บริการที่ต่อยอดจากธุรกิจออฟไลน์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัท 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพราะใน
ปัจจุบันน้ันผู้บริโภคมีการใช้งานสมาร์ทโฟนและส่ือออนไลน์อย่างแพร่หลาย 
และบริษัทมีช่องทางออนไลน์ท่ีหลากหลายท่ีได้รับความนิยม อาทิ  เว็บไซต์
ของบริษัท และ Facebook ของบริษัทมียอดผู้ติดตามสูงกว่าหนึ่งล้านผู้
ติดตาม รวมท้ังการให้บริการงานด้านเอเจนซ่ีในรูปแบบออนไลน์  โดยการ
เป็นตัวแทนของแบรนด์ของลูกค้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
บนส่ือดิจิทัลครบวงจรเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มีการวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุความต้องการทางการตลาด มี
การประเมินผลและวัดผล เพื่อให้งานที่ทำนั้นบรรลุตามความต้องการของ
ลูกค้า และความต้องการทางการตลาด ตลอดจนธุรกิจการให้บริการด้าน
แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลขนาดมหาศาล (Big Data Platform) 
 สำหรับสื่อออฟไลน์ (Offline) ของบริษัท ได้แก่ สื่อประเภท
นิตยสารรายเดือนภายใต้ชื่อ “WHATPHONE” ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ด้านสมาร์ทโฟน รีวิวสมาร์ทโฟน เทคนิคการใช้งาน แนะนำอุปกรณ์ล้ำสมัย 
และแอพลิเคชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความนิยมด้านไอที แต่เนื่องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ความนิยมของนิตยสารมี
บทบาทลดน้อยลง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 
เม่ือวันท่ี 17  กรกฎาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติการยกเลิกการดำเนินธุรกิจ
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารรายเดือน “WHATPHONE” ของบริษัท โดย
จัดพิมพ์ถึงเดือนตุลาคม 2561

1.3 บริการรถคาราวานและเต้นท์ (MV Caravan)

 การให้บริการการจัดงานประชุมสัมมนา ในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การจัดฝึกอบรม (Workshop) งานสัมมนา งาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดงานนิทรรศการ การจัดกิจกรรม
ภายในของลูกค้าหลากหลายรูปแบบ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 
โดยเน้นไปท่ีงานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีท้ังจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน 

1.4 บริการจัดงานอื่นๆ 
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ECOOTER รุ่น E2  TAILG รุ่น D1-DRAGO

จักรยานยนต์ไฟฟ้า

 เร่ิมต้ังแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท ดีแท็ค 
ไตรเน็ท จำกัด หรือ DTAC และ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
หรือ FSMART โดย DTAC จะเช่ือมโยงผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า บริษัท
เช่าซื้อ สถาบันการเงินและสินเชื่อ บริการเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่หลายจุดทั่ว
กรุงเทพฯ ไปจนถึงบริการรับชำระเงินผ่านระบบบิลลิงของ DTAC และ
พันธมิตร ซ่ึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทุกคันจะเช่ือมต่อผ่านซิมการ์ดของ DTAC 
เพื่อส่งต่อข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชัน เพื่อให้ให้ผู้ใช้สามารถเช็กสถานะ
แบตเตอรี่ ชำระค่าเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ การแจ้งระยะทางและระบบอำนวย
ความสะดวกในการค้นหาเส้นทางการเดินทาง ระบบกันขโมย การกำหนด
ความเร็วสูงสุด แล้วยังสามารถชำระค่าเช่าซ้ือ การรับประกัน ฯลฯ  ส่วนทาง 
FSMART จะเป็นผู้ให้บริการจุดชาร์จไฟฟ้า และเปลี่ยนแบตเตอรี่ผ่านตู้
อัจฉริยะ โดยเริ่มต้น และทางบริษัทจะเป็นตัวกลางประสานงานกับผู้นำเข้า
และจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มนี้ต่อไป
 บริษัทได้ทำการเปิดตัวธุรกิจการจัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดย
เป็นผลิตภัณฑ์ นำเข้าที่ผลิตจากต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทได้เปิดตัวรถ
จักรยานยนต์ไฟฟ้ารวม 2 ยี่ห้อได้แก่ ยี่ห้อ ECOOTER รุ่น E2  และ ยี่ห้อ 
TAILG รุ่น D1-DRAGO โดยจุดเด่นของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดังกล่าวคือการ
ใช้พลังงานสะอาด  100%  

การตลาดและการแข่งขัน
              ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1) งาน Thailand Mobile EXPO/ งาน Thailand Game EXPO
 -  ผู้เช่าพ้ืนท่ีจัดแสดงสินค้า ซ่ึงเป็นลูกค้าทางตรงของบริษัท โดย
บริษัทเน้นกลุ่มลูกค้าเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กับการเล่นเกม ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของประเทศ ผู้ให้บริการอุปกรณ์
การเล่นเกม ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ที่ขาย
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ  โดยแบรนด์
ชั้นนำในประเทศไทยที่เป็นผู้เช่าพื้นที่การจัดแสดงสินค้าภายในงาน อาทิ 
เช่น Samsung, Huawei, OPPO, VIVO, Realme, AIS, DTAC 
Truemove H, Power Buy, Jaymart, Acer, Lenovo, ASUS 
Banana IT, CSC, TG, IT City, Synnex, TG Fone และ iStudio by 
SPVI, JIB, COM7, Remax, Focus, Ablemen, Commy, Easy  
Xiaomi, Technomoblie, PA Phone, IBiz เป็นต้น 
 -  ผู้เข้าชมงาน ซึ่งเป็นลูกค้าทางอ้อมของบริษัท ได้แก่ บุคคล
ท่ัวไปท่ีสนใจในเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและเกม และเทคโนโลยีของสินค้า
ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ ที่มีความต้องการซื้อสินค้า อาทิ 
สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ อุปกรณ์เสริม สินค้าไอที ผู้ท่ีช่ืนชอบในแก็ตเจ็ตรุ่นใหม่ 
และเกม เป็นต้น สินค้าที่มีจำหน่าย ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ หูฟัง ลำโพง ที่
ใส่โทรศัพท์มือถือ สายชาร์จโทรศัพท์มือถือ สายคล้องโทรศัพท์มือถือ 
แบตเตอรี่สำรอง อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ แก็ตเจ็ตและ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ 
เป็นต้น
 -  การสำรวจความพึงพอใจ บริษัทให้ความสำคัญกับการสำรวจ
ความพึงพอใจกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกส่วน ท้ังผู้ใช้บริการ ลูกค้า พนักงาน 
คู่ค้า บริษัทเห็นว่าการสำรวจความพึงพอใจ เป็นส่ิงสำคัญในการพัฒนาการ
ให้บริการ บริษัทจึงได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและ
ลูกค้าทุกคร้ังท่ีมีการจัดงาน และได้ทำการสรุปผลการสำรวจเป็นรายปี เพ่ือ
นำผลท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
และย่ังยืน รวมถึงยังทำให้ลูกค้าของบริษัทมีความม่ันใจต่อคุณภาพการให้
บริการของบริษัทโดยในปี 2563 บริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจดังน้ี

3. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และอื่นๆ 
    บริษัทเป็นผู ้จัดจำหน่ายสินค้าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอทีและเทคโนโลยี 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) 
 เดิมบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าในร้านค้าออนไลน์ในแบรนด์
สินค้าของผู้ผลิตภายใต้แบรนด์ “Samsung” โดยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ รวมท้ัง
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์ ตู้เย็น เคร่ืองซักผ้าเคร่ืองปรับ
อากาศ หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า
ภายใต้ตราสินค้าดังกล่าวในร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการ (Online 
Official) ซ่ึงบริษัทร่วมกับผู้ผลิตจะจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดบนส่ือ
ดิจิทัลครบวงจรเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ e-Commerce ซ่ึงเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถเข้า
ถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ทันทีโดย
การซ้ือผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ www.s-estore.com แต่เน่ืองจาก
การแข่งขันท่ีรุนแรง ต้ังแต่ปี 2562 บริษัทจึงลดบทบาทในร้านค้าออนไลน์ลง
และมีการเร่ิมขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนใหม่ๆ อาทิ สายใยแก้วนำแสง 
(Fiber Optic) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) เป็นต้น

1.กลุ่มธุรกิจการจัดงาน อาทิ การจัดงานแสดงสินค้า งานกีฬา 
งานบริการรถคาวาน งานนิทรรศการและงานประชุมสัมมนา

รูปเเบบรายได้ : รายได้จากการขายสินค้าให้แก่บริษัทและลูกค้า
ทั่วไป และมีรายได้จากค่าสนับสนุนทางการตลาด (Marketing 
Support) โดยเป็นค่าสนับสนุนด้านการโฆษณาสินค้า Samsung 
ผ่านช่องทางออนไลน์

2) งานกีฬาประเภทงานวิ่ง
        -  ผู้สนับสนุนงาน (Sponsor) เช่น เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ 
           บริษัทเอกชน เป็นต้น
        -  ลูกค้ากลุ่มทั่วไปที่สนใจสุขภาพและมีความสนใจในกีฬาวิ่งทุกเพศทุกวัย
3) งานบริการรถคาราวานและเต้นท์
        -  ผู้สนับสนุนงาน (Sponsor) 
        -  ลูกค้ากลุ่มทั่วไปทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล
        -  ลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยวเและกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักกีฬา
4) งานนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาและ Workshop
        -  ลูกค้ากลุ่มบริษัทเอกชน ที่ต้องการจัดงานสัมมนา นิทรรศการ หรือ 
           Workshop 
        -  ลูกค้ากลุ่มรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องมีการกำหนด
           ขอบเขตของงานอย่างชัดเจน ประเมินต้นทุน ศึกษาการทำ TOR ด้วย
           ความรอบคอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจการจัดงาน Thailand Mobile EXPO 2020
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             3. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และอื่นๆ (Commerce)
 นอกจากการเติบโตของสมาร์ทโฟนจะส่งผลให้ตลาดแอปพลิเคชัน
น้ันได้รับความนิยมและเติบโตข้ึนมากแล้วน้ัน ในช่วงต้ังแต่ปี 2560 ปีท่ีผ่าน
มาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce น้ันก็ได้รับความนิยมในแบบ
ก้าวกระโดดในประเทศไทยเป็นอย่างมาก บริษัทเล็งเห็นอัตราการเติบโตของ
ตลาด e-commerce ในประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง
ที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟนอย่าง “Samsung” ผลักดันธุรกิจ e-commerce 
ซ่ึงเป็นช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
และสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ทันที ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนในประเทศ 
 อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2562 บริษัทได้มีการลดบทบาทการขาย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce ลงเน่ืองจาก สินค้าเก่ียวกับมือถือ
และเทคโนโลยีมือ รวมถึงอุปกรณ์เสริมเป็นสินค้าท่ีมีอายุส้ัน มีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทำให้สินค้าตกรุ่นได้ง่าย และ มีภาวะการแข่งขันที่สูงทำให้ไม่
สามารถทำกำไรได้ตามเป้าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ บริษัทจึงทำการลดสัดส่วน
การขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ลง และมีการเริ่มขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนใหม่ๆ อาทิ สายไยแก้วนำแสง (Fiber Optic) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
(EV Bike) เป็นต้น
 ในช่วงแรกน้ันมีกลุ่มเป้าหมายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) 
อยู่ลูกค้ากลุ่มบริษัทเอกชน กลุ่มรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ตลอด
จนลูกค้ารายบุคคล นอกจากนี้การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทตั้ง
กลุ่มเป้าหมายแบบวงกว้างโดยจะเน้นการเสนอขายให้หน่วยงาน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน โครงการต่าง ๆ ตัวแทนจำหน่าย บริษัทโลจิสติกส์ต่าง ๆ และ
กลุ่มผู้บริโภคทุกระดับไม่ว่าจะมีรายได้สูงหรือต่ำ เน่ืองจากบริษัทกำหนดราคา
ที่จับต้องได้ อีกทั้งยังเน้นกลุ่มรักษ์โลก เนื่องจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ
บริษัทใช้ไฟฟ้า 100% ซ่ึงสามารถลดก๊าซเรือนกระจก และมลพิษทางอากาศได้
เม่ือเทียบกับการใช้รถจักรยานยนต์แบบน้ำมัน และมีช่องทางการจัดจำหน่ายท้ัง
บริษัทจำหน่ายเองโดยตรง หรือ ผ่านตัวแทน หรือ ช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน 

ภาวะการแข่งขัน
1.ตลาดกลุ่มผู้จัดงาน (Event) 

- การจัดงานแสดงสินค้าไอทีในประเทศไทย
 งานจัดแสดงสินค้าของบริษัทเป็นงานแสดงสินค้าประเภทสินค้า
โทรศัพท์มือถือ ไอทีและเทคโนโลยี เพ่ือให้บริการกับผู้เข้าชมงาน กลุ่มผู้สนใจ
ในเทคโนโลยี ท่ีมีความสนใจหรือต้องการซ้ือสินค้า โดยคู่แข่งของบริษัทได้แก่ 
ผู้จัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือและสินค้าไอทีอย่างเต็มรูปแบบ 
อย่างไรก็ตาม คู่แข่งในการจัดแสดงสินค้าไอทีประเภทโทรศัพท์มือถือที่เป็น
คู่แข่งทางตรงของบริษัท ถือว่ามีน้อยราย และสำหรับคู่แข่งในตลาดท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน คือ COMMART, POWER BUY EXPO, Power Mall Electronica, 
Jaymart Mobile & Camera Show และ Banana IT เป็นต้น  เน่ืองจาก
งานแสดงสินค้า Thailand Mobile EXPO  ของบริษัทถือเป็นงานมหกรรม
โทรศัพท์มือถือท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีสินค้าท่ีเก่ียวกับโทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย และมีการส่งเสริมการขาย ทั้งส่วนลด ของ
แถม ของแจก การชิงโชครางวัล รวมถึงมีการชำระเงินที่หลากหลายร่วมกับ
สถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น การผ่อนชำระ 0% การเครดิตเงินคืน เป็นต้น ตลอด
จนมีการนำเสนอเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือใหม่ๆ ที่โดดเด่น 
จึงได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างกว้างขวางและเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน

- การจัดงานแข่งขันกีฬา ประเภทงานวิ่ง
 การจัดงานแข่งขันกีฬาประเภทงานว่ิง ของบริษัทเป็นการสร้าง
งานท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ด้วยเทคโนโลยี โดยจุดเด่นของ
บริษัทคือ การจัดงานตามมาตรฐานการจัดงานว่ิงในประเทศไทยและได้รับ
การรับรองการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ 
บริษัทยังเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้าง
ความแตกต่างให้กับนักว่ิง โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงาน (Digital 
Event) สำหรับคู่แข่งในการจัดงานแข่งขันกีฬาของบริษัท 

2.  ตลาดกลุ่มโฆษณาและเอเจนซี่

-  สื่อออฟไลน์
 ตลาดส่ือออฟไลน์ของบริษัท ซ่ึงได้แก่การจัดทำนิตยสารรายเดือน 
ซ่ึงในปัจจุบันพบว่าหนังสือและนิตยสารประเภทนำเสนอข้อมูลข่าวสารทาง
ด้านสมาร์ทโฟน รีวิวสมาร์ทโฟน (Review) เคล็ดลับและเทคนิคการใช้
งาน (Tips) แนะนำอุปกรณ์ใหม่ๆ ล้ำสมัย (Gadget) แอพลิเคชั่นใหม่ๆ 
พบว่ามีจำนวนน้อยมากในปัจจุบันตามกระแสของโลกท่ีนิยมด้านเทคโนโลยี
ท่ีล้ำสมัย ประกอบกับพฤติกรรมผู้อ่านท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้อุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ไทยมีผู้อ่านลดลง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 
เม่ือวันท่ี 17  กรกฎาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติการยกเลิกการดำเนินธุรกิจ
ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารรายเดือน “WHATPHONE” ของบริษัท โดย
จัดพิมพ์ถึงเดือนตุลาคม 2561

-  สื่อออนไลน์
 ตลาดส่ือออนไลน์ของบริษัท ซ่ึงเป็นช่องทางหลักสำหรับการให้
บริการโฆษณาของบริษัท ในปัจจุบันคู่แข่งสามารถเข้ามาในอุตสาหกรรม
สื่อออนไลน์ได้โดยง่าย เพราะเป็นสื่อโฆษณาที่กำลังได้รับความนิยมตาม
พัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้
บริการส่ือออนไลน์ของบริษัท บริษัทจะมุ่งเน้นไปเว็บไซต์ท่ีนำเสนอเก่ียวกับ
สมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยมีสรุปเว็บไซต์โทรศัพท์มือถือและ
สมาร์ทโฟนที่เป็นคู่แข่งของบริษัท

-  ดิจิตอลเอเจนซี่
 บริษัททำการตลาดดิจิตอลเอเจนซ่ีของแบรนด์ในการบริหาร จัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดบนส่ือดิจิตอลครบวงจรเพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ โดยใช้ผู้
เช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้บรรลุความต้องการทางการตลาด มี
การประเมินผลและวัดผล เพ่ือให้งานท่ีทำน้ันบรรลุตามความต้องการของ
ลูกค้า และความต้องการทางการตลาด 

2. ธุรกิจโฆษณาและเอเจนซ่ี ส่ือออนไลน์ ธุรกิจดิจิทัลเอเจนซ่ี 
    และธุรกิจผู้ทรงอิทธิพล (Influencers)
1) สื่อออฟไลน์ (Offline) 
 บริษัทเคยทำธุรกิจด้านนิตยสาร “WHATPHONE”  ซึ่งเป็น
นิตยสารมือถือรายเดือนยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งรวมข้อมูล
ข่าวสารและบทความจากนักเขียนท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางด้านสมาร์ทโฟนที่กำลังมีความนิยมอย่างสูงสุด และช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถตัดสินใจซ้ือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เม่ือปี 2561 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งจัดให้มีการประชุมใน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติให้ตีพิมพ์นิตยสารถึงเดือนตุลาคม 2561 
เนื่องจากทิศทางของบริษัทที่จะเน้นในธุรกิจด้านสื่อออนไลน์แทน 

2) สื่อออนไลน์ (Online) 
 เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก
ธุรกิจเดิม เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น และขยายฐานลูกค้าไปเป็นวงกว้าง เพราะในปัจจุบันนั้นผู้บริโภค
ยุคใหม่มีการใช้งานสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กันอย่างแพร่หลาย ซ่ึงส่ือออนไลน์
ที่ได้รับความนิยมอย่าง เช่น สื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดของบริษัทนั้นมียอด
ผู้ติดตามสูงถึงมากกว่า 3,000,000 บัญชีแล้ว 

3) ดิจิทัลเอเจนซี่ (Digital Agency) 
 เป็นตัวแทนของแบรนด์ในการบริหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
การตลาดบนสื่อดิจิตอลครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุความต้องการทางการตลาด มีการประเมินผลและ
วัดผล เพื่อให้งานที่ทำนั้นบรรลุตามความต้องการของลูกค้า และความ
ต้องการทางการตลาด
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3.  ตลาดกลุ่มพาณิชย์และอื่นๆ 

 ต้ังแต่ปี 2562 บริษัทได้มีการลดบทบาทการขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce ลง เน่ืองจากสินค้าเก่ียวกับ
มือถือและเทคโนโลยีมือ รวมถึงอุปกรณ์เสริมเป็นสินค้าที่มีอายุสั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สินค้าตกรุ่นได้ง่าย และ
มีภาวะการแข่งขันที่สูงทำให้ไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ บริษัทจึงทำการลดสัดส่วนการขายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ลง และมีการเริ่มขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ในกลุ่ม ใหม่ๆ เป็นปีแรก อาทิ สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) เป็นต้น โดยสภาวะตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) ประเทศไทยเป็นเมืองของผู้ใช้จักรยานยนต์
มาตั้งแต่อดีต และมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาตลอด เห็นได้จากยอดการจดทะเบียนจักรยานยนต์ใหม่ที่กรมขนส่งทางบกที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 
1 แสนคัน และด้วยจำนวนรถที่มากขึ้น ราคาน้ำมันขายปลีกที่ยังไม่ลดราคาลง รถติดมากขึ้นและที่จอดรถมีจำกัด ประกอบกับ
ประเทศไทยหันมาคำนึงถึงเรื่อง การปล่อยควันพิษ  เรื่องฝุ่น PM 2.5 ทำให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นที่สนใจมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง อัตราการเติบโตของ Food Delivery ในไทยน้ันสูงข้ึนกว่า 150% ในช่วงต้นปี 2563 และยังโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก
ผู้คนเริ่มคุ้นชินกับความสะดวกในการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้และการใช้ชีวิตแบบ New Normal ทำให้ตอบโจทย์ของ
การขับจักรยานยนต์ไฟฟ้าท่ีประหยัดค่าใช้จ่ายแทนการเติมน้ำมัน 80-90% ในแต่ละวัน ประกอบการบำรุงรักษาท่ีน้อยมาก ปัจจุบัน
จักรยานยนต์ไฟฟ้ามีหลายยี่ห้อ
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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

759,999

509,997

ร้อยละ 76

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

ธุรกิจการให้บริการ
ด้านการจัดแข่งขัน
กีฬาแบบครบวงจร

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

หมายเหตุ: ในเดือน ธันวาคม 2563 บริษัทลงทุนเพิ่มใน บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด จำนวน 240,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้
               สัดส่วนการถือหุ้นจากเดิม 52% เป็น  76%
                

1

2

3

76% 51% 40%



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563030

â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจของบริษัท

ประเภทรายได้

1. ธุรกิจการจัดแสดงงาน

2. ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่

3. ธุรกิจพาณิชย์

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2562 ปี 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท

138.7

65.6

1.8

206.1

2.9

209.0

 66.4%

31.4%

0.8%

98.6%

1.4%

100.0%

261.8

 51.9 

19.0

332.7

1.2

333.9

 78.4%

15.5%

5.7%

99.6%

0.4%

100.0%

166.8 

 60.3 

223.4 

450.5 

0.4

450.9

37.0%

13.4%

49.5%

99.9%

0.17%

100.0%

ปี 2563

รายได้จากการขายและบริการ

รายได้อื่น

รายได้รวม
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1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการจัดงาน 
   Thailand Mobile EXPO และความต่อเน่ืองของรายได้
           บริษัทมีรายได้หลักจากการจัดงานแสดงสินค้า “Thailand Mobile 
EXPO” ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ปีละ 3 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม และ
กันยายน/ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้น
มา จนกระทั้งปี 2562 ได้ย้ายสถานที่จัดงานมาที่ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค เนื่องจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดปรับปรุงพื้นที่ 
โดยบริษัทมีรายได้จากการจัดงาน Thailand Mobile EXPO และ 
Thailand Game EXPO ในปี 2561 – ปี 2563 เท่ากับ 119.1  ล้าน
บาท 117.8 ล้านบาท และ 66.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.4 ร้อย
ละ 35.3 และร้อยละ 31.6 ของรายได้รวมของบริษัท ตามลำดับ ทำให้
บริษัทมีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงรายได้จากการจัดงานดังกล่าวได้ ซ่ึงหาก
เกิดเหตุการณ์ในอนาคตท่ีทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดงานได้ หรือ
ความถี่การจัดงานลดลง หรืองานได้รับความนิยมลดลง ทำให้ผู้สนใจเข้า
ร่วมงานน้อยลงจนงานไม่ได้รับการตอบรับท่ีดีก็จะส่งผลให้ลูกค้าของบริษัท
ที่ซื้อพื้นที่แสดงสินค้ากับบริษัทอาจลดการเข้าร่วมงานได้ในอนาคต หรือ
หากลูกค้ารายสำคัญของบริษัท เช่น เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้
บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ ไม่เช่าพื้นที่ต่อในงานดังกล่าว หรือหากมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานหรือสถานที่จัดงาน หรือมีเหตุการณ์
อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบทางลบต่อการจัดงาน บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบ
ทำให้รายได้ของบริษัทลดลง และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยรวม
ของบริษัทได้

          แผนการบริหารความเส่ียง : บริษัทเป็นคู่ค้าท่ีดีกับเจ้าของสถาน
ท่ีมาโดยตลอด จึงทำให้บริษัทมีความเส่ียงในเร่ืองดังกล่าวค่อนข้างน้อย

          แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทพยายามรักษารูปแบบการจัดงาน
ให้เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้งาน Thailand Mobile EXPO 
ที่บริษัทจัดขึ้นในแต่ละครั้งมีความน่าสนใจ มีความแตกต่างและมีความหลาก
หลายอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและผู้
เข้าร่วมแสดงสินค้าเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้เข้าร่วม
แสดงสินค้าและผู้บริโภคท้ังในปัจจุบันและในอนาคต บริษัทได้จัดงาน Thailand 
Mobile EXPO มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 13 ปีต่อ
เนื่อง รวมการจัดงานทั้งสิ้น 37 ครั้ง ประกอบกับผู้เช่าพื้นที่ในงาน Thailand 
Mobile EXPO เป็นเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
ชั้นนำในประเทศ และผู้จัดจำหน่ายรวมถึงผู ้ประกอบการสินค้าเกี ่ยวกับ
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไอทีได้เข้าร่วมงานกับบริษัทมาอย่างต่อเน่ืองในระยะ
ยาว อีกท้ังในปัจจุบัน บริษัทยังมีนโยบายการเพ่ิมรายได้จากการให้บริการงาน
ประเภทอื่น ๆ โดยเน้นการจัดงานด้านอื่น ๆ เช่น Thailand Game EXPO 
งานมหกรรมเกมและอุปกรณ์เกมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตอบรับกระแส
อีสปอร์ตในบ้านเราท่ียังคงแรงอยู่ในขณะน้ี และยังมีงาน Idol EXPO มหกรรม
งานรวมไอดอลไทยมากท่ีสุดในวงการ งานจัดแสดงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV 
EXPO และการนำรถบ้าน MV Caravan ไปจอดเพ่ือให้ลูกค้าในงานสามารถ
เข้ามาดูและสัมผัสความสะดวกสบายในการไปเข้าพักรถบ้าน ซ่ึงทุก ๆ งานน้ัน
มีผลตอบรับที่ดีทำให้ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากงาน Thailand 
Mobile EXPO ลดน้อยลง 

2. ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ จัดงานแสดง
    สินค้า Thailand Mobile EXPO
          เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้า Thailand Mobile EXPO 
การจัดงานดังกล่าวบริษัทจึงต้องให้ความสำคัญกับสถานที่จัดงาน โดยสถาน
ท่ีจัดงานท่ีเหมาะสมถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการช่วยให้งานแสดงสินค้าประสบ
ความสำเร็จ โดยงานแสดงสินค้า Thailand Mobile EXPO ปัจจุบันได้ย้าย
มาจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน  
เน่ืองจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิได้ปิดปรับปรุงพ้ืนท่ี และบริษัทเล็งเห็น
ว่าศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเป็นทำเลท่ีเหมาะสม พ้ืนท่ีกว้างขวาง 
เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS  ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่
สามารถเช่าพื้นที่ดังกล่าวได้ในอนาคต หรือมีความเสี่ยงจากการเช่าพื้นที่ได้
น้อยลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยบริษัททำการตกลงเก่ียวกับแผนการ

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันและคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น 
         ธุรกิจของบริษัทประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่จะ
อ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่ง
อุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีแนวโน้มการเติบโต เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเป็น
ดิจิทัลมากข้ึนในปัจจุบัน ทำให้สินค้าเก่ียวกับโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องได้รับความนิยมและให้ความสำคัญมากขึ้น จึงมีผู้ประกอบการ
และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและไอทีมีจำนวนเพ่ิมข้ึน  ส่งผลให้การแข่งขัน
ของผู้ประกอบการเริ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ให้บริการจำนวนมากเน่ืองจากไม่มีข้อจำกัด
ในการเข้ามาในอุตสาหกรรม ทำให้ตลาดE-Commerce  มีการแข่งขัน
ในระดับสูงมาก   
         ในส่วนธุรกิจสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ปัจจุบันมีการเปิด
เว็บไซต์เป็นจำนวนมาก เน่ืองจากสามารถทำได้ง่ายและมีการแข่งขันสูงมาก 
         สำหรับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นประเภทการให้บริการ
หลักของบริษัท อาจมีผู้ให้บริการบางรายที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
จัดงานแสดงโทรศัพท์มือถือได้ เน่ืองจากทำได้ไม่ยากนัก แต่บริษัทเป็นผู้นำ
การจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่ระดับประเทศท่ีผู้บริโภคให้
การตอบรับจากการจัดงานเป็นอย่างดีเร่ือยมา บริษัทจัดงานระดับประเทศ
ดังกล่าวติดต่อกันมาต้ังแต่ปี 2550 อย่างต่อเน่ืองแล้วรวมการจัดงานท้ังส้ิน 
37 ครั้ง ทำให้บริษัทมีประสบการณ์  มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในการ
จัดงาน และเป็นศูนย์กลางให้เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือมาพบกับผู้บริโภคโดยตรง

จัดงาน Thailand Mobile EXPO ตลอดทั้งปี และมีการกำหนดตารางวัน
จัดงานล่วงหน้าอย่างชัดเจน แต่มีการจัดทำสัญญาการเช่าพื้นที่กับศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทคเป็นรายครั้งตามงานที่จัด โดยมีการจัดทำ
สัญญาล่วงหน้าก่อนการจัดงานแต่ละครั้งประมาณ 2 - 6 เดือน ทั้งนี้ จาก
ประสบการณ์การจัดงานที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญและชำนาญ 
อีกท้ังยังมีประวัติการจัดงาน (Track record) แบบมืออาชีพมายาวนาน และ
ไม่เคยประสบปัญหาการเช่าพ้ืนท่ีท้ังสถานท่ีการจัดงานก่อนหน้าน้ี หรือสถาน
ท่ีปัจจุบัน บริษัทจึงม่ันใจว่าบริษัทจะสามารถเช่าพ้ืนท่ีกับศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทคได้ต่อไปในอนาคต 

          แผนการบริหารความเสี่ยง : การที่บริษัทอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ
และไอที 18 ปี ทำให้มีความเข้าใจภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มตลาด
โทรศัพท์มือถือและสินค้าไอทีเป็นอย่างดี บริษัทจึงมีความสามารถในการ
ติดตามภาวะการแข่งขันได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยการเจาะจงสินค้าไอที
ประเภทสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ และสำหรับธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) 
บริษัทได้มีการปรับตัวตามภาวะอุตสาหกรรมโดยลดบทบาทช่องทางขาย
ออนไลน์ และหาสินค้าใหม่มาทดแทน เพ่ือจำหน่ายให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าและสภาพตลาดปัจจุบัน 
          นอกจากนี้ ในด้านธุรกิจสื่อดิจิตัล เว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวสารด้าน
โทรศัพท์มือถือท่ีเปิดบริการอยู่และอยู่ได้นานอย่างต่อเน่ืองมีจำนวนไม่มาก 
เนื่องจากผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมในการสร้างฐานข้อมูล การให้
ข่าวสารที่รวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การมีเนื้อหาที่ทันสมัย 
น่าติดตามและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จากประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์ส่ือโดยเฉพาะอย่างย่ิงส่ือด้านโทรศัพท์มือถือท่ียาวนานกว่า 18 ปี  
บริษัทจึงมีความพร้อมในด้านเน้ือหาและความน่าเช่ือถือ โดยบริษัทสามารถ
นำเน้ือหาและฐานข้อมูลท่ีมีมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการผ่าน
ส่ือดิจิทัล ถึงแม้รายได้จากธุรกิจส่ือดิจิทัลในปัจจุบันยังมีสัดส่วนไม่มากนัก 
แต่มีแนวโน้มการเติบโตสูงจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงตามความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในส่วนของการจัดงานแสดงสินค้า บริษัทมีการใช้
กลยุทธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่เน้นความหลากหลาย
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4. ความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัยและความเสี่ยงจาก
   การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยี

ของสินค้าภายในงาน การเลือกสถานที่การจัดงานที่อยู่กลางใจเมือง ที่มี
พ้ืนท่ีกว้างขวาง เดินทางสะดวก มีการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย
ท่ีน่าสนใจต่าง ๆ เช่น การให้ส่วนลด ให้ของแถม จับรางวัลชิงโชค ประมูล
สินค้าราคาถูก มีพนักงานขายคอยให้คำแนะนำการเลือกซื้อสินค้าไอที มี
การนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของสินค้าต่าง ๆ ในงาน 
รวมท้ัง มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างท่ีครอบคลุมทุกส่ือ ได้แก่ Website, 
Facebook, Twitter, YouTube, Line, Instagram ของบริษัท ประกอบ
กับความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ  ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ และผู้จัดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ทำให้งานแสดงสินค้าของ
บริษัทยังสามารถรักษาความนิยมท้ังจากผู้เข้าชมงานและผู้เข้าร่วมจำหน่าย
สินค้าและบริการในงานได้เป็นอย่างดี 

         ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าโทรศัพท์มือถือเป็นสินค้าอันดับหน่ึงท่ีผู้บริโภค
ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีในการใช้ชีวิตประจำวัน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
และข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำให้เกิดการแข่งขันของโทรศัพท์
มือถือโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงมากข้ึน จะเห็นได้
จากการเปิดตัวสินค้าใหม่ ๆ ตลอดเวลาเพียงในระยะเวลาห่างกันไม่นาน
ของสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น ซึ่งทำให้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าๆ  มีแนวโน้มความ
ต้องการลดน้อยลง จากการมีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็ว 
อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทได้ เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย
สินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและสินค้าด้านเทคโนโลยี ทำให้บริษัทต้องสต็อค
สินค้าในส่วนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ และอุปกรณ์เสริมไว้
เพ่ือจำหน่าย บริษัทจึงมีความเส่ียงเร่ืองสินค้าท่ีจัดเก็บไว้ในสต๊อคสินค้าอาจ
ล้าสมัยได้หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ในเวลาอันสั้น เมื่อมีสินค้ารุ่นใหม่ ๆ 
เข้ามาแทนที่ 

5. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่อาจส่งผล
ต่ออุตสาหกรรมโฆษณา

6.ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ และพรบ.คอมพิวเตอร์

          ในภาวะท่ีเศรษฐกิจชะลอตัวจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตอุตสาหกรรม
โฆษณาค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะพิจารณาลดค่า
ใช้จ่ายในการโฆษณาลง  ในปัจจุบันภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณามีแนวโน้ม
ลดลงจากกำลังซ้ือของผู้บริโภคท่ียังไม่ฟ้ืนตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้
ยอดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ อยู่ในภาวะท่ีจำหน่ายได้ยากข้ึน รวมถึงภาคธุรกิจ
และภาครัฐบาลที่ยังชะลอการใช้งบผ่านสื่อ เนื่องจากยอดขายสินค้าที่คาด
การณ์ไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสื่อที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ 
ส่ือนิตยสาร ส่ือทีวี วิทยุ และส่ือหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตาม ส่ือท่ีมีอัตราการ
เติบโตท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองยังเป็นส่ืออินเตอร์เน็ต และส่ือในอาคาร ท่ีคาด
ว่ายังสามารถเติบโตได้ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

7. ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์
          เนื่องจากข้อมูล เป็นสิ่งที่มีค่าในดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไร
ก็ตาม อาจมีภัยคุกคามจากภายนอกจากอินเตอร์เน็ตที่ไม่ประสงค์ ดังนั้น
บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการคุกคามจากภายนอกจากอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทได้

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ
    ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

         แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทมีนโยบายการสต็อคสินค้าให้มี
ความเหมาะสมต่อการจำหน่ายโดยคำนึงถึงสถิติการจำหน่ายท่ีผ่านมา และ
ซื้อสินค้าเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อ ทำให้ลดความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัยได้ 
อันเน่ืองจากสินค้าประเภทอุปกรณ์ส่ือสาร ไอทีและเทคโนโลยี มีกระแสนิยม
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว 
         สำหรับนโยบายการขายสินค้าคงคลังล้าสมัย บริษัทจะจัดรายการส่ง
เสริมการขายในสินค้าที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ในการกำหนดส่วนลดก็จะ
แตกต่างกันซ่ึงข้ึนอยู่กับราคาตลาดของสินค้าในขณะน้ัน อย่างไรก็ดีบริษัท
มีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยค่อนข้างน้อย 

          แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทมีการให้บริการที่หลากหลาย 
โดยเน้นการเป็นผู้ให้บริการส่ือผ่านส่ือออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตซ่ึงบริษัทมี
ทักษะและความชำนาญเป็นอย่างดี อีกทั้งการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์
มือถือและไอทีระดับประเทศของบริษัท นับเป็นสื่อโฆษณาที่ดีให้กับผู้
ประกอบการโทรศัพท์มือถือที่เข้าร่วมงาน จากการดำเนินธุรกิจที่มีการ
กระจายความเส่ียงโดยการให้บริการหลากหลายประเภทตามท่ีกล่าวข้างต้น 
ทำให้บริษัทสามารถรับมือหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามภาวะเศรษฐกิจได้
อย่างดี

          เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งสื่อออฟไลน์ และสื่อ
ออนไลน์ รวมท้ังเทคโนโลยี และมีการจัดทำบทความ การใช้รูปภาพประกอบ
ที่อาจมีลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือมีความเสี่ยงจากการตัดต่อ หรือการ
ประกอบธุรกิจที่ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลทำให้บริษัทมี
ความเส่ียงจากการท่ีอาจถูกฟ้องร้องซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ
ของบริษัทได้ 

          แผนการบริหารความเส่ียง : บริษัทมีข้อกำหนดให้บุคคลท่ีเก่ียวข้อง
จะต้องดำเนินงานด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์และการเผย
แพร่ข้อมูลและมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้องอยู่ตลอดเวลา รวมท้ังกำหนดให้ทีมงานท่ีบริษัท หรือนักเขียน
อิสระที ่บริษัทจัดจ้าง ให้ความสำคัญในเรื ่องนี ้ตลอดจนการใช้ภาพ
สาธารณะหรือใช้รูปภาพประกอบจากการถ่ายภาพจากสินค้าทดลองจริง
ของบริษัทก็ต้องตรวจสอบลิขสิทธิ์อย่างรัดกุมก่อนใช้งาน เพื่อเป็นการ
ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้
ความรู้พนักงานเก่ียวกับว่าด้วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
เป็นระยะ ๆ โดยท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยถูกดำเนินคดีฟ้องร้องในความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด

          แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทได้บริหารความเสี่ยงด้านการ
คุกคามข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตด้วยการติดตั้งระบบป้องกัน Anti-Virus 
End User Protection  และ Firewall ท่ีมีการต่อ MA กับ Subscription 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล

          บริษัทดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดย
เป็นผู้จำหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.s-estore.com 
ดังน้ัน บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทน้ันต้องดำเนินงานตามกฎหมายการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และประกาศคณะกรรมการ
กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ.2560 เรื่องการแสดง
ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้
บริโภค พ.ศ.2522 ได้กำหนดหลักการสำคัญเรื่องคุ้มครองสิทธิของผู้
บริโภค 5 ประการ ได้แก่ (1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการที่ถูกต้อง (2) สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการ (3) สิทธิที่จะ
ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ (4) สิทธิที่จะได้รับความ
เป็นธรรมในการทำสัญญา (5) สิทธิท่ีจะได้รับการชดเชยความเสียหาย รวม
ท้ังการจำหน่ายสินค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการโฆษณาซ่ึงจะต้อง
ไม่ใช้ข้อความ (รวมถึงภาพของสินค้า) ที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
หรือใช้ข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ซ่ึงเป็นกฎหมาย
ที่สำคัญที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความเส่ียงท่ีอาจถูกฟ้องร้องจาก
ผู้บริโภคหากบริษัทไม่ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องใน
การจำหน่ายสินค้าออนไลน์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี 
บริษัทยังต้องติดตามการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ใน
อนาคต เช่น การแก้ไขประมวลรัษฎากร ที่อาจจะเรียกเก็บภาษีจากธุรกิจ
ออนไลน์หรือจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ใน
อนาคต เป็นต้น
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          แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดให้พนักงานท่ีเก่ียวข้อง
ศึกษาข้อกฎหมาย  และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ  รวมถึงติดตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่อาจบังคับใช้ในอนาคต เพื่อ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกฟ้อง
ร้องเร่ืองดังกล่าวแต่อย่างใด

9. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจาก
    เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
          เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทมีการใช้บริการสินเชื่อจากจากสถาบัน
การเงิน จำนวน 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นแหล่งเงินทุน
เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีการใช้วงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากการ
ขยายธุรกิจ เช่น การจัดหาสินทรัพย์เพื่อใช้ในการจัดซื้อรถคาราวาน 
เป็นต้น ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการ
เงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน คิดเป็นจำนวนเงิน 91.0 ล้าน
บาท (2562: 47.9 ล้านบาท) โดยมีภาระหนี้แบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น
จำนวน 19.0 ล้านบาท (2562: 16.2 ล้านบาท) และหนี้สินระยะยาว
จำนวน 72.0 ล้านบาท (2562: 31.7 ล้านบาท) ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียแตกต่าง
กันไปแต่ละประเภทของวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับท้ังอัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ีและ
อัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว ซ่ึงส่งผลให้บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
ที่เปลี่ยนแปลงไป

          แผนการบริหารความเสี่ยง : หากพิจารณาต้นทุนทางการเงิน
สำหรับปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับรายได้รวม 
กล่าวคือ ต้นทุนทางการเงินมีมูลค่า 4.3 ล้านบาท (2562: 2.3 ล้านบาท) 
คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม  (2562: ร้อยละ 0.6 ของรายได้รวม) 
สำหรับสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เท่ากับ 1.3 เท่า (2562: 1.2 เท่า)

10. ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงบุคลากรหลักในการบริหารงาน

          ปัจจุบัน บริษัทบริหารงานหลักโดยกลุ ่มผู ้บริหารหลัก ได้แก่ 
นายโอภาส เฉิดพันธุ์ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ นายธราธร ยวงบัณฑิต 
และนางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร 
ผู้บริหารหลักของบริษัท และผู้ร่วมก่อต้ังบริษัท โดยท้ัง 4 ท่านเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทสัดส่วนรวมกัน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 39.5 ของ
ทุนชำระแล้วของบริษัท (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563 : ร้อยละ 39.5 ของ
ทุนชำระแล้ว) โดยผู้บริหารหลักทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์
ในธุรกิจเป็นเวลานาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีหน้าที่โดยตรงในการกำหนด
นโยบาย ทิศทางและการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท และมีความสัมพันธ์
อันดีกับคู่ค้ารายใหญ่ บริษัทจึงอาจมีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงกลุ่มผู้บริหาร
หลัก ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารหลักของบริษัทอาจจะส่งผลต่อสาย
งานการบริหารได้ ดังน้ัน หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการและ/หรือผู้บริหาร
กลุ่มดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต

          แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทเริ่มใช้แนวทางการบริหารงาน
อย่างมืออาชีพมากข้ึนเพ่ือการดำเนินงานท้ังในปัจจุบันและในอนาคตอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงาน
ให้แก่ผู้บริหารท่านอ่ืน ๆ และพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน รวมท้ังมีการ
จัดโครงสร้างองค์กร และการจัดลำดับขั้นอำนาจอนุมัติในการดำเนินงาน
ของบริษัท เพ่ือให้มีการกระจายอำนาจการบริหาร การมีการถ่วงดุลอำนาจ 
การจัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่แบ่งตามความรู้ความสามารถของ
บุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยบริษัทได้มีการ
กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ซ่ึงอนุมัติใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2561 
เพื่อให้การสืบทอดตำแหน่งสำคัญๆ ของฝ่ายบริหารสอดคล้องกับพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร และ
เป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้ ทำให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรมีผู้ขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ได้ โดยมีการกำหนดการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง การกำหนด
คุณสมบัติผู้สืบทอดที่ชัดเจน สำหรับตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อการ
ดำเนินธุรกิจ (Key position) โดยต้องมีมุมมองในการบริหารท่ีสอดคล้อง
กับการบริหารงานหลักขององค์กร เพื่อให้การสืบทอดตำแหน่งและการ
ทดแทนบุคลากรเป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจใน
ภาพรวม ตลอดจนรองรับการเติบโตในอนาคตของบริษัทท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาว อีกทั้งบริษัทยังได้มีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษา
บุคลากรของบริษัทเนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สำคัญที่
จะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเน่ือง ม่ันคง และย่ังยืน รวมถึง
ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน ท้ังน้ี บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการ
สร้างและพัฒนาบุคลากรจากภายในด้วยการจัดฝึกอบรม การฝึกทักษะการ
ปฏิบัติงานจริง การพัฒนาความรู้และพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาและใช้ศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสาย
อาชีพด้วย ตลอดจนการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อ
ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้บริหารหลักในการบริหารงาน
ได้

11. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรด้านเทคโนโลยี
     สารสนเทศ (IT)
          เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจที่เน้นงานที่ใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจการจัดงาน 
(Event)  ธุรกิจงานโฆษณาสื่อออนไลน์ (Online) และธุรกิจพาณิชย์ 
(Commerce)  ซ่ึงต้องพ่ึงพิงบุคลากรท่ีมีความรู้ มีความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) รวมท้ังจะต้องมี
ความเข้าใจในภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นอย่างดี  
เพ่ือจัดทำเน้ือหา ข่าวสาร ข้อมูลสำหรับส่ือต่าง ๆ ของบริษัท เช่น นิตยสาร 
สื่อดิจิทัลและสื่ออื่น ๆ หรือดิจิทัลเอเจนซี่ของบริษัท รวมถึงการจัดแสดง
สินค้า ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท ซ่ึงลักษณะงานของพนักงานในสายงานน้ีเป็นท่ีต้องการของตลาด ซ่ึง
อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานที่มีความรู้ ความ
สามารถในด้านไอที  หรือสายงานด้านดิจิทัลเอเจนซี่ (Digital Agency) 
ซึ่งการขาดแคลนบุคลากรอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ได้ 

          แผนการบริหารความเส่ียง : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการ
รักษาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี จึงได้ดำเนินการพัฒนา อบรม ส่งเสริม
การทำงานเป็นทีม รวมถึงมีโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ 
ให้เทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ในธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการ
สรรหาพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ให้เพียงพอ และไม่มีการพ่ึงพิงบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อสามารถทำงานทดแทนกันได้และลดความ
เส่ียงจากการพ่ึงพิงบุคลากรได้อีกทางหน่ึง

12. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
          บริษัทมีการประกอบธุรกิจ 3 ส่วนงานหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการจัด
แสดงงาน (Event Organizer) กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี (Media 
and Agency) และกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) ซ่ึงท้ัง 3 กลุ่มธุรกิจ
เป็นงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและสินค้าไอทีเป็น
สำคัญ อย่างไรก็ดี ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทจะต้องมีการพ่ึงพิงรายได้หลักจาก
กลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งถ้าหากยกเลิกสัญญาก็จะมีผล
กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ
ร่วมกันกับบริษัทคู่ค้ารายใหญ่มาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี 
และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองมาโดยดีตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของบริษัทและบริษัทคู่ค้าท้ังรายใหญ่และ
รายย่อย
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          แผนการบริหารความเส่ียง : บริษัทยังคงรักษาระดับความสัมพันธ์
กับลูกค้าท้ังรายใหญ่ และรายย่อยเป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการเสนอโครงการใหม่ที่เน้นด้านนวัตกรรมให้แก่ลูกค้า
ทุกรายเพื่อลดระดับการพึ่งพิงรายได้และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างต่อเน่ือง

13. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ 
          ธุรกิจของบริษัทประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่
จะอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่ง
อุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีแนวโน้มการเติบโต เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเป็น
ดิจิทัลมากขึ้นในปัจจุบัน 
          ในส่วนธุรกิจสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ปัจจุบันมีการเปิด
เว็บไซต์เป็นจำนวนมาก เน่ืองจากสามารถทำได้ง่ายและมีการแข่งขันสูงมาก 
          สำหรับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นประเภทการให้บริการ
หลักของบริษัท อาจมีผู้ให้บริการบางรายที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันจัด
งานแสดงโทรศัพท์มือถือได้ เนื่องจากทำได้ไม่ยากนัก แต่บริษัทเป็นผู้นำ
การจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่ระดับประเทศที่ผู้บริโภค
ให้การตอบรับจากการจัดงานเป็นอย่างดีเร่ือยมา บริษัทจัดงานระดับประเทศ
ดังกล่าวติดต่อกันมามากกว่า 10  ปี อย่างต่อเนื่องแล้วรวมการจัดงานทั้ง
ส้ิน 37 คร้ัง ทำให้บริษัทมีประสบการณ์  มีความเช่ียวชาญ ชำนาญในการ
จัดงาน และเป็นศูนย์กลางให้เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือมาพบกับผู้บริโภคโดยตรง 

          แผนการบริหารความเสี่ยง : การที่บริษัทอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ
และไอทีมากกว่า 18 ปี ทำให้มีความเข้าใจภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม
ตลาดโทรศัพท์มือถือและสินค้าไอทีเป็นอย่างดี บริษัทจึงมีความสามารถ
ในการติดตามภาวะการแข่งขันได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยการเจาะจงสินค้า
ไอทีประเภทสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ
          นอกจากน้ี ในด้านธุรกิจส่ือดิจิทัล เว็บไซต์ท่ีนำเสนอข่าวสารด้าน
โทรศัพท์มือถือท่ีเปิดบริการอยู่และอยู่ได้นานอย่างต่อเน่ืองมีจำนวนไม่มาก 
เนื่องจากผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมในการสร้างฐานข้อมูล การให้
ข่าวสารท่ีรวดเร็วตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป การมีเน้ือหาท่ีทันสมัย 
น่าติดตามและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จากประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์สื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อด้านโทรศัพท์มือถือที่ยาวนานกว่า 
18 ปี  บริษัทจึงมีความพร้อมในด้านเน้ือหาและความน่าเช่ือถือ โดยบริษัท
สามารถนำเนื้อหาและฐานข้อมูลที่มีมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และ
บริการผ่านสื่อดิจิทัล  ถึงแม้รายได้จากธุรกิจสื่อดิจิทัลในปัจจุบันยังมี
สัดส่วนไม่มากนัก แต่มีแนวโน้มการเติบโตสูงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในส่วนของการจัดงาน
แสดงสินค้า บริษัทมีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ท่ีเน้นความหลากหลายของสินค้าภายในงาน การเลือกสถานท่ีการจัดงาน
ที่อยู่กลางใจเมือง ที่มีพื้นที่กว้างขวาง เดินทางสะดวก มีการจัดกิจกรรม
และการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจต่าง ๆ เช่น การให้ส่วนลด ให้ของแถม 
จับรางวัลชิงโชค ประมูลสินค้าราคาถูก มีพนักงานขายคอยให้คำแนะนำ
การเลือกซ้ือสินค้าไอที มีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของ
สินค้าต่าง ๆ ในงาน รวมท้ัง มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างท่ีครอบคลุม
ทุกส่ือ ได้แก่ Website ,  Facebook , YouTube , Line , Instagram  
และ Twitter ของบริษัท ประกอบกับความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าของแบรนด์
โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และผู้จัดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ 
ทำให้งานแสดงสินค้าของบริษัทยังสามารถรักษาความนิยมทั้งจากผู้เข้า
ชมงานและผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและบริการในงานได้เป็นอย่างดี

14. ความเสี่ยงจากความเสื่อมสภาพของรถคาราวาน 
          เน่ืองจากบริษัทดำเนินธุรกิจให้เช่ารถคาราวาน ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
จากการให้บริการรถคาราวานจะเกิดข้ึนจากการเส่ือมสภาพของตัวรถ และ
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในตัวรถคาราวาน สภาพอากาศของแต่ละ
สถานที่ ที่รถคาราวานไปติดตั้ง อุบัติเหตุระหว่างการลากรถคาราวานไป
แต่ละพื้นที่

          แผนการบริหารความเส่ียง : บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเส่ียงในเร่ือง
ดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยมี
ระบบการควบคุมรถคาราวานที่มีประสิทธิภาพ สามารถรายงานความ
เคล่ือนไหวของตัวรถในแต่ละสัปดาห์ และมีการบำรุงรักษาตัวรถคาราวาน
อย่างสม่ำเสมอเพ่ือช่วยลดปัญหาการเส่ือมสภาพของตัวรถ มีการเข้าไป
ตรวจรถคาราวานในแต่ละพื้นที่เป็นประจำ และทางบริษัทได้มีการทำ
ประกันภัยของรถคาราวานรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถยนต์  (พรบ.) ด้วย ทำให้บริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงจากความ
เส่ือมสภาพและการเกิดอุบัติเหตุของรถคาราวานให้อยู่ในระดับความเส่ียง
ท่ีน้อยได้

15. ความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ /ภัยธรรมชาติ 
          เหตุการณ์ทางธรรมชาติ รวมไปจนถึงการเกิดโรคระบาดเป็นปัจจัย
ท่ีไม่สามารถควบคุมและคาดเดาได้ อาจส่งผลให้ภาคธุรกิจของบริษัทได้รับ
ผลกระทบและเกิดการชะลอตัว เช่น การเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ รวมถึงสภาพอากาศฝุ่น PM2.5 และการเปล่ียนแปลง
ทางธรรมชาติในปัจจุบันท่ีมีความผันผวนยากท่ีจะคาดเดาได้ หลายๆ คร้ัง
มีความรุนแรงอาจมีผลกระทบในการจัดงานหรือบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

          แผนการบริหารความเส่ียง : บริษัทได้มีการเรียกประชุมและจัดการ
แก้ไขทันที พร้อมกับมีการขอการสนับสนุนจากเจ้าของสถานท่ีจัดงาน คือ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการระบาดเป็นอย่างดี มีการติดต้ังเคร่ืองเทอร์โมสแกน และเคร่ือง
อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์  มีการตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ใน
บริเวณรอบการจัดงาน ทำให้พาร์ทเนอร์และบริษัทคู่ค้า รวมไปจนถึงผู้
บริโภคท่ีมาร่วมเข้าชมงานม่ันใจ พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตั้งแต่ก่อนวันจัดงาน 
การทำประกันภัยให้กับผู้มาร่วมงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการวาง
กลยุทธ์การรับมือความเสี่ยงของสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคตไว้แล้ว

16. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐ 
          ธุรกิจใหม่ของบริษัท เป็นธุรกิจการให้บริการแพลทฟอร์มรถ
จักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike)  แบบครบวงจร ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีทิศทางการ
เติบโตท่ีดี ต้ังอยู่ในเทรนด์รักษ์โลก ท่ีเกิดจากการต่ืนตัวทางส่ิงแวดล้อมโลก 
ได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วน ซ่ึงเป็นแนวโน้มในปี 2563 เพราะพลังงาน
ไฟฟ้าน้ันเป็นพลังงานสะอาด ดีต่อโลก และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และเน่ืองจาก
เป็นส่ิงใหม่ในประเทศ จึงต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้านการประกาศ
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ 
ดังนั้น หากรัฐบาลมีการผลักดันนโยบายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
อย่างจริงจัง จะส่งผลกระทบทางบวกต่อโอกาสทางการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท

          แผนการบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงทางธุรกิจพาณิชย์ 
(Commerce) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) อาจมีคู่แข่งต่าง ๆ ท่ีมี
ประสบการณ์ ต้นทุนที่ต่ำกว่า ตลอดจนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า และ
อาจจะต้องมีการลงทุนการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่สูง เพื่อ
ต้องการการเติบโตของการทำธุรกิจหรือการรับรู้ของผู้ซ้ือท่ีมากข้ึน
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17. ความเสี่ยงด้านการละเมิด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
     บุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 
          ข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในโลกปัจจุบัน เนื่องจาก
สังคมสมัยใหม่เป็นสังคม แห่งการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารจึงมีความ
สำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ในภาครัฐหรือในภาคเอกชน 
ต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลไว้ในครอบครองไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารจำ นวนมากมายมหาศาลที่มีการครอบครองหรือมีการแลก
เปลี่ยนหรือแย่งชิงแข่งขัน กันครอบครองนี้ มีข้อมูลข่าวสารส่วนหนึ่งที่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้เกิดปัญหามีการนำข้อมูล ส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และโดยที่ปัจจุบัน 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำได้โดยสะดวกและรวดเร็วมาก เนื่องจากมีการ
นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
การสืบค้นข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การรับ – ส่ง ข้อมูล การแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างหน่วยงานเกิดขึ้นตลอดเวลาและมีอยู่โดยทั่วไป การสะสม 
ข้อมูลไว้ในความครอบครองเพื่อหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นมีมากขึ้นและมี
อยู่ในทุก ๆ วงการ ทำให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลข้ึน คือ การนำข้อมูลส่วน
บุคคลไปใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ทำให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอาจ
ได้รับความเสียหายได้ เช่น อาจมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย สิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล หรือการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ในทาง
พาณิชย์โดยปราศจาก การได้รับอนุญาตหรือยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 

          แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและมีการแต่งต้ังให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องจะต้องดำเนินงานในส่วน
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง
ทำการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ให้ทราบถึงการปฏิบัติต่าง ๆ  เพื่อมิให้ละเมิด พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือรวมถึงกฎหมายต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

ทำให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อน รำคาญกับเจ้าของข้อมูล กฎหมาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ความสำคัญแก่กระบวนการจัดเก็บข้อมูล
เป็นอย่างมาก การจัดเก็บข้อมูลต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
เป็นธรรมและถูกต้องตาม กฎหมาย กระบวนการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปในแนวทางท่ีกฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
ซึ่งได้แก่ วิธีการจัดเก็บ การรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วน
บุคคลท่ีจัดเก็บหลักการท่ีเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวน้ีถือเป็นพ้ืนฐาน
ในบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹áÅÐ¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹»˜¹¼Å

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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.  ¹ÒÂ¾ÕÃÐ¹Ò¤ âª¤ÇÑ²¹Ò

9.  ¹ÒÂ¡¹¡ÂÈ ÁÔ่§ÁÒÈ

10. ¹ÒÂÇÔµµ¾Å Ç§È�ÊÇÑÊ´Ô์

     ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂÂ‹ÍÂÍ×่¹æ

ÃÇÁ·Ñ้§ÊÔ้¹

                40,040,000

          5,221,000        

4,667,200

49,928,200

38,903,300

25,300,000

12,748,500

8,450,000

6,380,200  

4,118,000

3,630,000

3,552,500

2,656,000

44,333,300

200,000,000

20.0             

2.6

2.3

24.9

19.4

12.6

6.4

4.2

3.2

2.1

1.8

1.8

1.3

22.3

100.0

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
                    คู่สมรสนายโอภาส เฉิดพันธุ์
                    บิดานายโอภาส เฉิดพันธุ์
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ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2563            ปี 2562             ปี 2561

(0.2)                  0.2     (2.5)

- ***                   - **                   - *

-                         -        -

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น(บาท)

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ (%)

การออกหลักทรัพย์อื่น
                   ในปี 2563 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์อื่น 

                  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
ในวันที่การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
(MVP-W1)”) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (0.00 บาท) ในอัตราส่วน 
2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ในราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) เท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม 
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

                  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุน
สำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ 
หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป
                  อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกําไรที่เกิดจากการจําหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยาย
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
                   การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง รายละเอียดดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

037

หมายเหตุ       * ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติงดจ่ายเงินปันผล 
                  ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีมติงดจ่ายเงินปันผล
      ** เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

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

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 2 มกราคม 2564
                

โดยมี นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท
                    โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ 
บริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้ 

                     โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 4 ชุด เพื่อดูแล
ระบบการบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีแผนผังองค์กร 

                     จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
        ทั้งนี้บริษัทได้แสดงคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งไว้ในหัวข้อ 
“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ชุดย่อย ไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”
                     คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการ
กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

038
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กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท

039

               กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายโอภาส 
เฉิดพันธ์ุ นายธราธร ยวงบัณฑิต และนายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการ
สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ
1. มีคุณสมบัติท่ีไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535 
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมท้ังข้อบังคับของบริษัท
2. เป็นผู้ท่ีไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล
อ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่
จะได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลาย
วิชาชีพ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซ่ือสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม
ในการดำเนินธุรกิจ
6. เป็นผู้ท่ีสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท ได้อย่างเต็มท่ี

วาระการดำรงตำแหน่ง
              วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535 คือ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการ
คนท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการท่ีออกจาก
ตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับ
เสียงข้างมากจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท้ังน้ี
กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะ
ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่า
ตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง
และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหาย
ไปรวมท้ังต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น
ของบริษัทด้วย
             ในระยะเวลา 3 ปี กรรมการบริษัทจำนวนหน่ึงในสามหรือใกล้เคียง
กับจำนวนหน่ึงในสามมากท่ีสุด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพ้น
ตำแหน่งน้ีอาจได้รับเลือกต้ังกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ จะมีวาระ
การดำรงตำแหน่งนับจากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ 

3.พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท 
พร้อมท้ังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ
บริหาร 

4.พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ 
และ/หรือ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทต่อไป 

5.พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพัน
บริษัทได้ 

6.แต่งต้ังบุคคลอ่ืนใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ 
ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอำนาจน้ัน ๆ ได้ 

7.พิจารณาอนุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัท เว้นแต่ในกรณีท่ีรายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ 
และ/หรือ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.พิจารณาอนุมัติการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีท่ีรายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี ในการพิจารณาอนุมัติ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เม่ือเห็นได้ว่า
บริษัทมีกำไรพอสมควรท่ีจะทำเช่นน้ัน และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

10.กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์
ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างย่ังยืน

11.ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง

12.รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร โดยมี
ความต้ังใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน

13.กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

14.กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และวัด
ผลได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดย
พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล

ขอบเขต อำนาจอนุมัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 
                คณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือแก่ผู้หน่ึงผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ท่ีเป็นการขัดแย้งหรือแข่งขัน
กับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมท่ีดี 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต 
ท้ังน้ี ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อ
บังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมเร่ือง
ต่าง ๆ ดังน้ี
1.ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซ่ือสัตย์สุจริต 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น 

2.พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ี
กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535  และกฎหมายว่า
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เลขานุการบริษัท
           คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ 
ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 โดย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของบริษัทปรากฏในหัวข้อ 
“รายะเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ
บริษัท”             
     

040

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
ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

16.ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

17.กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

18.พิจารณาตัดสินในเร่ืองท่ีมีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึง
ทรัพย์สิน และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกำหนด

19.กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม 
และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ 
และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

20.จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ 
รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุม
ภายใน

21.ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบ
บัญชีประจำปี เพ่ือนำเสนอต่อ ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง  

22.รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทาง
การเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำป ี
และครอบคลุมในเร่ืองสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

23.กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
กฎบัตรท่ีกำหนดไว้

24.คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยรวม

25.สนับสนุนให้บริษัทมีนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการบริษัท
1.  เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบ
วาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.   มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่าง
เป็นอิสระ
3.   สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
4.   ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรม
การชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5.  เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลง
คะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
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คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ª×่Í – ¹ÒÁÊ¡ØÅ µÓààË¹‹§

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
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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

1. ผู้บริหารลำดับที่ 1-5 เป็นผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์
3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาวอังคณา ทองสมัคร 

หมายเหตุ:

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
             สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
             คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของ
ผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม
             ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการสรรหากรรมการบริษัท (Skill Matrix) ไว้เพื่อให้มีความหลากหลายและครบถ้วน
ในการบริหารงาน
 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563042

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

     (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
          ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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

เบี้ยประชุมกรรมการ

µÓáË¹‹§ ¤‹ÒàºÕ้Â»ÃÐªØÁ »‚ 2563 ¤‹ÒàºÕ้Â»ÃÐªØÁ »‚ 2562

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 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี (ปี 2562 : วงเงินรวม
ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี) จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

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
                     3   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
                          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2563 (ค่าเบี้ยประชุม)
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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

101,250

67,500

67,500

67,500

67,500

67,500

67,500

67,500

67,500

631,250

-

-

-

-

-

-

48,750

32,500

32,500

113,750

-

-

-

-

-

-

48,750

-

-

48,750

30,000

-

-

-

-

-

20,000

-

-

50,000

»‚ 2563 »‚ 2562

ÃÇÁ

75,000

40,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

40,000

50,000

455,000

-

-

-

-

-

-

60,000

40,000

40,000

140,000

-

-

-

-

-

-

60,000

-

-

60,000

30,000

-

-

-

-

-

20,000

-

-

50,000
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2562ปี 2563

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ
สวัสดิการต่าง ๆ
          ระยะสั้น
          ระยะยาว
          รวม 5

25.3
0.6

25.95

18.3
0.8

19.1

แผนก

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

31 ธันวาคม 2563 (คน) 31 ธันวาคม 2562 (คน)

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

60

-
5
12
2
3
2
-
5
5
4
2
1
1

42

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

บุคลากร

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

             บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มงานได้ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)
ปี 2562ปี 2563

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงิน
ทดแทน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ
สวัสดิการต่าง ๆ  

42 22.8 60 28.6

จำนวนพนักงาน

             -  ไม่มี  -   

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

             ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) และลักษณะผลตอบแทน 

ผลตอบแทนพนักงาน

รวม

044
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            นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ)

          นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี

และการเงิน เลขานุการบริษัท)

- CGR 1-1 Workshop 2020
- From ESG to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and 
   Management Framework in Business and Investment Strategies
- mai Sustainability Strategy Program
- Road to Join CAC
- Safe , Strong & Sustainable A Practical Guideline for Managing  
   Strategic Risks  
- Smart Disclosure Program (SDP)
- Transfer Pricing
- จัดทำงบการเงินถูกต้อง สอดคล้องหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี
- เทคนิคการเขียน CG Report
- แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19
- สรุปประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่พบในการปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียน
   และเรื่องความแตกต่างจากฉบับเดิมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3  เรื่อง  
   การรวมธุรกิจปรับปรุง 2563
- สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) TFRS14 TFRIC2 TFRIC6 TSIC7
- Sustainabilirly Strategy Program (S01-S03)
- หลักสูตรพื้นฐานความยั่งยืนของธุรกิจ (P01)
 

- ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY รุ่น 11 (ABC 11)
-การเตรียมความพร้อมกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Personal Data Protection” (LC)

สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานในปี 2563
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- CGR 1-1 Workshop 2020
- From ESG to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and Management 
  Framework in Business and Investment Strategies
- HR  ADAPTATION  TO  DISRUPTIVE  TECHNOLOGIES  
- หลักสูตรพื้นฐานความยั่งยืนของธุรกิจ (P01)
- Sustainability Strategy Program (S01-S03)
- PDPA compliance
- Road to Join CAC
- S05 การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation & 
   Data Management)
- Safe , Strong & Sustainable A Practical Guideline for Managing  Strategic Risks
- Smart Disclosure Program (SDP)
  SCP+Strategic Shareholder & FSCOMP
- TSD สำหรับ บมจ.เอ็ม วิชั่น
- การเตรียมความพร้อมกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Personal Data Protection” (LC)
- ความยั่งยืนของบริษัทและแบรนด์
- โครงสร้างเงินและค่าจ้าง EASY Salary Structure
- การฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล  (Environmental,
   Social and Governance)

- Fundamental  UI

- Thailand Cybersecurity 2019
- PDPA compliance
- Digital Newsroom & Owned Media Revolution
- การเตรียมความพร้อมกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Personal Data Protection” (LC)

- กลยุทธ์การบริการการเงิน เพื่อพลิกองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal
- การใช้งานระบบ SETLink
- โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล
- จัดทำงบการเงินถูกต้อง สอดคล้องหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี
- เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS 16)
- เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9  TFRS15  และ TFRS16  สาระสำคัญ  ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ 
   กรณีศึกษา
- แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19
- มาตรฐาน 6 ฉบับ ที่กระทบกับการเงิน  ประเด็นที่นักบัญชีต้องทราบ
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) 
  และสัญญาเช่า (TFRS 16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน  รุ่นที่ 2
- Sustainability Strategy Program (S01-S03)
- หลักสูตรพื้นฐานความยั่งยืนของธุรกิจ (P01)
  

- ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์กร
- การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนขององค์กร
- ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
- ภัยคุกคามจากภายนอกและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
- ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การประชุมและทำงานโดยผ่านโปรแกรม Zoom
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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
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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 และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
บริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจน
พนักงานระดับปฏิบัติงาน และเพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า
ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct)เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่กำหนด
โดยสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่ง
ออกเป็น 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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3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  
โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กำหนด ดังนี้

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 

 ในปี 2563 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง 
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 
จำกัด เลขที่ 999  ถนน พระรามที่ 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร 
 
 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 
              สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
              วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
              และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนด
              ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบ
              กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 
              (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไข วัตถุประสงค์ในข้อ 45 
              และ 53 บางส่วน และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 4 ข้อ คือข้อ 
              57 ถึง 60 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 60 ข้อ 
วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการได้จัดทำหนังสือเชิญ
ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดและ
เหตุผล ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจ
มาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และทำการโฆษณากล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท และหรือตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีบันทึก
การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
การแจ้งคะแนนทุกวาระ รวมถึงรายละเอียดของผู้เข้าร่วมประชุม 

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

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

3.1

3.2

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระ
การประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้
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 การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัย
สำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับ
ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
ดังนี้
1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลง
    คะแนนแทน
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ 
สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัท 
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วน
พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ 
ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

จัดส่งเร่ืองท่ีจะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพ่ิมเติมพร้อม
ด้วยเหตุผล  รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบ
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

2.1

049
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5. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน
 บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายใน
ของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูล
จนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายใน
ที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะ
การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ของบริษัท

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

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการ
เสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่  (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัท
หลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง  และส่ง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด 

ที่เก่ียวข้องบริษัทจะไม่กระทำการใดๆท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ ที่มีในการ
สร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็น
ไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่งคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์
ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทาง
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
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 บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ 
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น  หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ 
เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย

 นอกจากน้ีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึง
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ท้ังน้ีกรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าว
แก่บริษัทในวันเดียวกับท่ีรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่วัน
ท่ีมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 
เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเร่ืองต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี โดยการให้สิทธิในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2564 โดยให้สิทธิดังกล่าวต้ังแต่วันท่ี 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2564 โดยประกาศข่าวผ่านทางส่ืออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.mvisioncorp.com ซ่ึงไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

 บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทาง
การเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

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

-

-

-
-

-

ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

-

1. สร้างความตระหนักให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อ
ให้เกียรติและเคารพซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมถึง
บริษัทจะต้องกระทำการขออนุญาตบุคคลผู้เป็นเจ้าของในทรัพย์สิน
ทางปัญญาเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนที่จะมีการใช้งาน
2. ห้ามมิให้บุคคลทุกฝ่ายในบริษัทกระทำการใด ๆ ก็ตามอันเป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในเรื่อง
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น
3. บริษัทสนับสนุนไม่ให้ใช้งานใด ๆ ก็ตามอันมีลักษณะเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
4. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในบริษัททุกคนสร้างสรรค์
งานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทในลักษณะใหม่ๆ ไม่ซ้ำกับงานอันมี
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตรของบุคคลอื่น

 บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เป็นต้น โดยวาง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
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5. บริษัทตกลงว่า จะรักษาความลับของลูกค้า ข้อมูลต่าง ๆ ที่บริษัท
ได้มาจากลูกค้า รวมถึงข้อมูลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททั้งหมด 
ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล โดยจะต้องใช้ความระมัด
ระวังอย่างยิ่งมิให้ความลับของลูกค้าและ/หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียล่วงรู้
ไปถึงบุคคลภายนอก
6. บริษัทกำหนดให้มีข้อบังคับในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ภายในบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทถือปฏิบัติตามเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
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 บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการ
จะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้าน
การเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
โปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความ
เท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูล
สำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินต่าง ๆ คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการ
ดำเนินงาน (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
รายงานประจำปี (Annual report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 
(แบบ 56-1) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอด
จนข้อมูลอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท            

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

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

 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ ภายใต้ข้อบังคับ
ของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการประชุม
แถลงข้อมูลผลการดำเนินงาน ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์เป็น
ระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอตามแผนงาน โดยในปี 2563 บริษัทมีการเสนอ
ผลงานต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน และประชาชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ เช่น 
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานของบริษัท (Opportunity Day) เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 และ 27 ตุลาคม 2563
 นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้มีการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายงานการมีส่วนได้เสียรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท
ในปี 2563 มีดังนี้

ÃÒÂª×่Í¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ

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

³ ÇÑ¹·Õ่
31 Á¡ÃÒ¤Á 2563

1,000,000

40,040,000

8,450,000

25,300,000

5,221,000

700,000

500,000

1,000

300,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000,000

40,040,000

8,450,000

25,300,000

5,221,000

700,000

500,000

1,000

300,000

¨Ó¹Ç¹ËØŒ¹ÊÒÁÑÞ·Õ่¶×Íã¹ºÃÔÉÑ· (ËØŒ¹)

ä´ŒÁÒ/(¨ÓË¹‹ÒÂä»)
ÃÐËÇ‹Ò§»‚

³ ÇÑ¹·Õ่
30 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563

051

          
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการ
เงินอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรม
การตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยว
กับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในรวมทั้ง
ยังได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏใน
รายงานประจำปี นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีด้วย
 นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ดู
รายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”  ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของ
การประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 

การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ
และผู้บริหาร และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ
งานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะ
ผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mvisioncorp.com 

             คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและ
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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

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

 บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนท่ีชัดเจนและโปร่งใส โดย
นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสม
ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตวาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ ที่มี
ความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่
กำหนด สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน
 กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและ
ปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุม
คณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
                นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผย
ข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ข้อมูลที่
เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่ง
รวมถึงรายงานทางการเงินผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ผู้ลงทุนและ  ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนผ่านช่อง
ทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท

ซึ่งกรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการ
บริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนั้น กรรมการทุกท่านยังได้อุทิศเวลา 
และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ โดยสามารถ
ดูจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้ในหัวข้อ 
“การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย”

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความ
สามารถ มีประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความหลากหลายของวิชาชีพ และมีประสบ 
การณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ทักษะด้านบัญชี
การเงิน ด้านการจัดการ ด้านกลยุทธ์ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแล
กิจการ หรืออื่น ๆ โดยมิได้มีการกีดกันทางเพศ แต่อย่างใด อันจะช่วยให้
การดำเนินงานของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

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

2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการกำหนด
นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่าย
บริหารดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
นโยบายและระเบียบของบริษัทวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทและมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มี
การพิจารณา ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
ในปีที่ผ่านมา เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
รอบปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรม
การบริษัทต่อไป ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และ
ทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทแล้ว 
  บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการจัดทำ
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และ
คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เป็นลายลักษณ์
อักษรสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางที่นำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้กรรมการ
บริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code 
of Best Practices) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
คณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจและทราบถึง บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์เป้า
หมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ
ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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 ในการพิจารณาการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผล
ประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกัน โดย
กำหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการหรือมีส่วนได้เสียจากการทำ
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
บริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร 

4. ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

-  การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1.  เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุม
    คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาท
    ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่
    บริหาร
2.  มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
     ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการ
     แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
มกีารลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

3.

4.

5.

มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร 
ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม 
และให้
มีอำนาจปลดออก ตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ 
ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือกรรมการบริษัท

4.

5.

6.

7.
8.

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 
และบริหารงานประจำวันของบริษัท
ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ 
แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงาน
ในสายงานต่าง ๆ
เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้า
ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ 
ตามทีก่ำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ

1.

2.

3.

 บริษัทมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน) 
และไม่น้อยกว่า 3 คนที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและ
ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่วม
ในการกำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเพื่อให้เกิดความสมดุล
ในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการ

-  การถ่วงดุลของกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงได้จัดให้มีการกำหนดการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการ ดังนี้

5. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-  นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: การ
   ดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น คณะกรรมการ
   บริษัทมีการพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
   แต่ละคนในการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
   สูงสุดแก่องค์กร กรรมการบริษัททุกท่านไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่ง
   กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ซึ่งเป็นการแสดงให้
   เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
   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  
   ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัท
   หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
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 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัด
เลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างโปร่งใส โดยสามารถดูราย
ละเอียดได้ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง” 

6. ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

7. ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณกำหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของ
บริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุ
ประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ข้อบังคับของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ และรายงานอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 
 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนิน
ธุรกิจไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “นโยบายและ
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ”

2) การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ
 บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ
บริษัท www.mvisioncorp.com และได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับ
ผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและ
ปฏิบัติตาม โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรม
ทางธุรกิจ รวมทั้งสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำ การปรึกษา ซึ่งอยู่บน
พื้นฐานของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่ส่งผล
เสียต่อภาพลักษณ์ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
 กรณีที่พบว่า มีการปฏิบัติที่ขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ ผู้บังคับ
บัญชาสามารถดำเนินการตามสมควรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดจะถูก
พิจารณาทางวินัย และอาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากเป็นการกระทำที่
ขัดต่อกฎหมาย
 นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต 
(Whistle blowing) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com
และรับข้อร้องเรียนหรือความเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือ
จริยธรรม หรือการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
และบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต โดยจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ

 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 ซึ่งได้ เผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com

3) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

4) การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการจัดประชุมอย่าง
น้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยอาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดย
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการกำหนดวาระการประชุม
และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบ
การประชุมให้กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะ
กรรมการบริษัทมีข้อมูลและเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้น
กรณีที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทบริษัทอาจแจ้ง
การนัดประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วันก็ได้ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทกรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ โดยบางวาระอาจมีคณะ
กรรมการชุดย่อย (เช่น คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ) 
หรือฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้เข้าร่วม
ประชุมในวาระการประชุมนั้น ๆ เพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น และตอบข้อ
ซักถามของณะกรรมการบริษัท 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
และ ทั้งนี้ในการลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้ถือ
มติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท 1 คนมีสิทธิออก
เสียงได้ 1 เสียง และกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธาน
ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ณ ขณะที่คณะ
กรรมการจะลงมติต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด
 คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี 
และแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ ในปี 
2563 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2564  เป็นการ
ล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการ
ประชุมวาระพิเศษดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

054



ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ºÃÔÉÑ·

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº

1 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2564

25 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2564

12 ÁÕ¹Ò¤Á 2564

13 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2564

11 ÊÔ§ËÒ¤Á 2564

11 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2564

17 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

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

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

1

2

3

4

5

6

7

25 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2564

13 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2564

11 ÊÔ§ËÒ¤Á 2564

11 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2564

-

-

-

1 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2564

17 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564

-

-

-

-

-

25 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2564

13 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2564

11 ÊÔ§ËÒ¤Á 2564

11 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2564

-

-

-

 ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8  ครั้ง และได้มีการจดบันทึก
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้

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

3 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2563

21 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2563

2 àÁÉÒÂ¹  2563

16 àÁÉÒÂ¹ 2563

15 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2563

13  ÊÔ§ËÒ¤Á 2563

16 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2563

21 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563

ËÁÒÂàËµØ : ·Ñ้§¹Õ้¡ÃÃÁ¡ÒÃä´ŒÃÑºàÍÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ»ÃÐªØÁÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ¡‹Í¹ÇÑ¹»ÃÐªØÁÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 7 ÇÑ¹

055

BOD 1/2563

BOD 2/2563

BOD 3/2563

BOD 4/2563

BOD 5/2563

BOD 6/2563

BOD 7/2563

BOD 8/2563

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‹§Å‹ÒÊØ´
¨¹¡Ö§ 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563 

(»‚ / à´×Í¹)

¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ /
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ñ้§ËÁ´

(¤ÃÑ้§)

25 àÁÉÒÂ¹ 2562

AGM 2562

29 ¡Ã¡®Ò¤Á 2563

AGM 2563

29 ¡Ã¡®Ò¤Á 2563

AGM 2563

29 ¡Ã¡®Ò¤Á 2563

AGM 2563

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

3. ¹ÒÂ¸ÃÒ¸Ã ÂÇ§ºÑ³±Ôµ - ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

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

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

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

- »ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ½†ÒÂÊÒÃÊ¹à·È

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

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

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

1 »‚ 9 à´×Í¹

2 »‚ 9 à´×Í¹

5  à´×Í¹

5  à´×Í¹

5  à´×Í¹

8/8

8/8

8/8

7/8

8/8



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563

ÃÒÂª×่Í¡ÃÃÁ¡ÒÃ µÓáË¹‹§ ÇÑ¹·Õ่ä´ŒÃÑºáµ‹§µÑ้§
à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ÇÒÃÐ¡ÒÃ´ÓÃ§µÓáË¹‹§¨¹¡Ö§ 
31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563 

(»‚ / à´×Í¹)

¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ /
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ñ้§ËÁ´

(¤ÃÑ้§)

25 àÁÉÒÂ¹ 2562

AGM 2562

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

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. ¹ÒÂ¤§¾Ñ¹¸Ø� »ÃÒâÁªÏ

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

8. ´Ã. ³Ñ°¡ÄÉ®� ·ÔÇä¼‹§ÒÁ

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

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·ÁËÒª¹àÁ×่Í

                  ÇÑ¹·Õ่ 9 ÁÕ¹Ò¤Á 2561)

               2. ¹ÒÂ¸ÕÃÇÑ²¹� ÊØÇÃÃ³¾Ô¹Ô¨äÁ‹ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ¤ÃÑ้§·Õ่ 8/2563  àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 21  ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563 à¹×่Í§¨Ò¡µÔ´ÀÒÃ¡Ô¨

 คณะกรรมการชุดย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และได้รายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ได้รายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจำปีแล้ว
 สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 ดังนี้

(ข) คณะกรรมการชุดย่อย

ÃÒÂª×่Í¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ»ÃÐªØÁ /¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
·Ñ้§ËÁ´  (¤ÃÑ้§)

¤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

-

12/12

12/12

12/12

12/12

12/12

-

-

-

-

4/4

-

-

-

4/4

4/4

-

-

2/2

2/2

-

-

-

-

2/2

-

-

 ในปี 2563 บริษัทได้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารจำนวน 
1 คร้ัง ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือให้เกิดความอิสระในการพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ การแสดงความเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของ
บริษัท อภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการปรึกษาหารือประเด็นต่าง ๆ และแจ้งผลให้แก่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารรับทราบและดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

056

25 àÁÉÒÂ¹ 2562

AGM 2562

2 »‚ 9 à´×Í¹

1 »‚ 9 à´×Í¹

2 »‚ 9 à´×Í¹

2 »‚ 9 à´×Í¹

8/8

8/8

8/8

8/8



ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

 คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการ
อิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูก
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริษัทรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้ง
ยังเป็นการทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทราย
บุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะทำให้
เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม
คะแนนและแบบประเมินตนเองและนำผลการประเมินที่ได้มาเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะ
กรรมการบริษัทรายบุคคลประจำปี 2563 เพื่อใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและนำผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
รายบุคคล ซึ่งใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  8/2563  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2563 และได้ทำการส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัทราย
บุคคลเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

•  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

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

 เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมแบบผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อมาเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน 
ในภาพรวม 5 หัวข้อ อยู่ในระดับดีมาก

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นประจำทุกปีเพื่อนำผลการประเมินได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและเป็น
ไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และ
ได้ทำการส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการ
ประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

•  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

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

 เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมแบบผลการผลการประเมินตนเอง
คณะกรรมการชุดย่อย   แต่ละคณะ และนำผลการประเมินที่ได้มาเสนอใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

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

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลการประเมิน

 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อนำผลการประเมินได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าที่บริหารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามหน้าที่ความรับ
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบประเมินที่ได้
รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และได้ทำการส่งแบบประเมินดังกล่าว
ให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้

•  การประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.  ความเป็นผู้นำ
2.  การกำหนดกลยุทธ์
3.  การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4.  การวางแผนทางการเงิน

 บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “จริยธรรมทาง
ธุรกิจ” ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “จริยธรรม
ทางธุรกิจ”

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง” 

9. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

 บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและห้ามไม่ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ไว้ในนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในบริษัท สามารถดูราย
ละเอียดได้ในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

10. การใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะ
กรรมการบริษัททั้งคณะรายบุคคล  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อยรายคณะ และ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวม
แบบผลการประเมิน เสนอให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานร่วมกันของกรรมการบริษัท

11. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
    และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อนำผลการประเมินได้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าที่บริหารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามหน้าที่ความรับ
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบประเมินที่ได้
รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
8/2562  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และได้ทำการส่งแบบประเมินดังกล่าว
ให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อการประเมินผล แบบประเมินจะครอบคลุมเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้

5.  ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6.  ความสัมพันธ์กับภายนอก
7.  การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8.  การสืบทอดตำแหน่ง
9.  ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. การกำกับดุแลกิจการที่ดี

 เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมแบบผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินตนเองการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรอบปี 
2563 ที่ผ่านมาและนำผลการประเมินที่ได้มาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  ทั้งหมด 10 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

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

12. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
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 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ 
โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเช่ือถือในการดำเนินกิจการ
อันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
 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

โดยในปี 2563 มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้
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นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี

และการเงิน เลขานุการบริษัท)

- CGR 1-1 Workshop 2020
- From ESG to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and Management Framework in Business 
   and Investment Strategies
- mai Sustainability Strategy Program
- Road to Join CAC
- Safe , Strong & Sustainable A Practical Guideline for Managing  Strategic Risks  
- Smart Disclosure Program (SDP)
- Transfer Pricing
- จัดทำงบการเงินถูกต้อง สอดคล้องหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี
- เทคนิคการเขียน CG Report
- แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19
- สรุปประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่พบในการปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนและเรื่องความแตกต่างจาก
  ฉบับเดิมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3  เรื่อง  การรวมธุรกิจปรับปรุง 2563
- สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) TFRS14 TFRIC2 TFRIC6 TSIC7
- Sustainability Strategy Program (S01-S03)
- หลักสูตรพื้นฐานความยั่งยืนของธุรกิจ (P01)

นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ)

- การเตรียมความพร้อมกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Personal Data Protection” (LC)
- ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY รุ่น 11 (ABC 11)
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จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
 บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหาร 
และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

 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

 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

1.4
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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
 การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทและบริษัทย่อย 
จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือยกเว้น
การบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นทีย่อมรับ 
และตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการ
ทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม
         4.2 รายการทางบัญชีและการเงิน
         รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทและบริษัท
ย่อย จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และ
เป็นไปตามระเบียบการเงินและการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย พนักงาน
ทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการทางบัญชีและการเงินของ
บริษัทและระบบย่อย เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขั้นตอน
ต่างๆ

         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 

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

ปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีข้อกฎหมายกำหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง 
มกีารสอบทานอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบว่า
ได้ถือปฏิบัติตามข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 5. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
 บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และก่อนการ

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
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นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงาน พร้อม
กับพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย
พนักงานจะต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริม
กิจการของบริษัท ต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือ
ละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี
ข้อมูลที่บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้น ที่จะต้องดูแลไม่ให้
เกิดความผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติ
และปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสารสนเทศ และ
ข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึงจากบุคคลหรือ
การโจรกรรม และบ่อนการทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของ
บริษัทจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ได้
รับการมอบหมายจากบริษัทมีหน้าที่ต้องติดตามให้บุคคลากรทุกคน
ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด

 - เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
    กฎหมาย  หรือในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 - เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด  หรือตามคำสั่งศาล

คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เก็บรวบรวมนั้นต้องถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ
และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มีมาตรการ ดังนี้
 - กำหนดสิทธิในการเข้าถึงการใช้การเปิดเผยการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัวบุคคล 
ผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามแนวนโยบายสารสนเทศของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด
 - ในการส่งการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่นใด 
ซึ่งผู้ให้บริการรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่าง
ประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลต้องมีมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตาม
นโยบายนี้
 - ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของบริษัท จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือข้อมมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ บริษัทจะดำเนินการแจ้ง
เจ้าของข้อมูลให้ทราบโดยเร็วรวมทั้งแจ้งแผนการเยียวยาความ
เสียหายจากการละเมิดหรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่
สาธารณะในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
จะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้หรือ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม รวมถึงการละเลย 
หรือเพิกเฉยการออกจากระบบ (Log out) ฐานข้อมูล หรือระบบ
การสื่อสารสังคมออนไลน์ของบริษัท  โดยการกระทำของเจ้าของ
ข้อมูลหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 - บริษัทมีการดำเนินการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ความรับผิดชอบของบุคคลบริษัทกำหนดให้พนักงานหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล  ต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบ
ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบาย
และแนวปฎิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างเคร่งครัด  
โดยมีสายงานสารสนเทศและหน่วยงาน Corporate Legal & 
Compliance  ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลภาพรวมตามนโยบายให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
สิทธิของเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของตน ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลระงับการใช้ชั่วคราว
ตลอดจนสิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัย
และสมบูรณ์อยู่เสมอ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลกำหนด  เว้นแต่เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย การกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร กระทบ
ต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ  มีผลต่อการสืบสวน
สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือการพิพากษา
คดีของศาล หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยเจ้าของ
ข้อมูลสามารถติดต่อกับบริษัทได้ที่
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง  121  ถนนรามคำแหง  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Email  Address:   info@mvisioncorp.com  
Tel:  02-735-1201  Fax:  02-735-2719

  7.  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลผู้มีความประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครงานเพื่อ
เข้าทำงานกับบริษัทและอาจจะทำงานเป็นพนักงานของบริษัทในอนาคต
ต่อไป โดยได้ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัท ดังนั้น นโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียด
และเพื่อให้บุคคลผู้มีความประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครงานเพื่อเข้า
ทำงานกับบริษัทและอาจจะทำงานเป็นพนักงานของบริษัทในอนาคต
ต่อไปมีความเข้าใจในแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัทในเบื้องต้น อาทิเช่น  การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นต้น
      7.1  การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามวัตถุ
            ประสงค์หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้อง
            โดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  และต้องได้รับ
            ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนหรือในขณะนั้น  
            เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้  ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม
 - เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการวางแผนหรือสถิติหรือสำมะโนต่าง ๆ  
   ของหน่วยงานของรัฐ
 - เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกายหรือสุขภาพ
   ของบุคคล
 - เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย

 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

6.6

6.7

061

7.2

7.3

7.4

7.5



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563

 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee)
 1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและประจำปี
 2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจ

 8. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
 บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติ
ตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อย่างเคร่งครัด และในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเพื่อติดตามผลผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบในการ
ดำเนินการตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างจริงจัง หากกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่า
กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไป หากพนักงานพบเห็นการกระทำ ผิด
กฎหมาย และ หรือ ผิดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กำหนดไว้ให้
แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน  จำนวน  3  ช่องทาง  ได้แก่
1. สำนักงานบริษัท  เอ็ม  วิชั่น  จำกัด  (มหาชน)
2. E-mail: complaint@mvisioncorp.com    
3. เว็บไซต์ของบริษัท  www.mvisioncorp.com  ในหัวข้อร้องเรียน

 ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง
เบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งร้องเรียนดังกล่าว

ª×่Í – ¹ÒÁÊ¡ØÅ µÓáË¹‹§

 โดยกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ ผศ. อรทัย วานิชดี ซึ่งจบการ
ศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต และปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
ปัจจุบันได้ทำงานในตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
 บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวบุญยนุช วุฒิกาญจนกุล เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวรัชฏ์ฐนันท์ โพธิ์มาก ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2563  เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึก
การประชุม ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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 ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติรับทราบและ
อนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ดังนี้      

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ
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

·Õ่»ÃÐªØÁÇÔÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ ¤ÃÑ้§·Õ่ 1/2560 àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 21 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 
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¤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¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ÍÔÊÃÐ¨Ó¹Ç¹ 3 ·‹Ò¹¢ŒÒ§µŒ¹ 

 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรม
การบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรง
ตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 
นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท

ËÁÒÂàËµØ : 
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หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ 
ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทน
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

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

 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
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สอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอ 
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจ
สอบภายใน  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วม
ให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน/เลิกจ้าง ประเมินผลงานของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและถอดถอน/เลิกจ้างผู้สอบ
บัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและ
มาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 9. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ในเรื่องความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมทั้งกระบวนการนำมาตรการไปสู่
การปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจ
สอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยว
ข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือ
จำเป็น
 11. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบ
ของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
 12. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจ
สอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งต้องมีข้อมูลอย่างน้อย
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
การประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
 14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใน
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

·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 

ËÁÒÂàËµØ : 

 2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 

5 ท่าน ดังนี้

 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรม
การบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรง
ตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 
นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท

063



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563

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

 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ

บริหาร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนและขนาดรายการในปัจจุบัน 

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

อย่างทันท่วงทีและในกรณีท่ีเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบท่ีมีสาระสำคัญจะ

ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะ

เวลาอันสมควร

 12. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจาก

คณะกรรมการบริษัท

 13. การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารใน

เรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัทครั้งถัดไป

 ทั้งนี้การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัทและไม่รวมถึงการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ซึ่งการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา

หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และการอนุมัติรายการ

ในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว 

ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามที่นิยาม

ไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ

 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 และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อจัดซื้อ

    จัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน บริการ และการทำรายการอื่น เพื่อประโยชน์

    ของบริษัทซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการ

   ปกติทั่วไปทางการค้า มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ล้านบาท

   หรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจ

   อนุมัติ และดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะ

   กรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

   ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใด ๆ เพื่อธุรกรรม

  ตามปกติของบริษัทรวมถึงการเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการชำระเงิน

  เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทมีวงเงินในแต่ละรายการ

  ไม่เกิน 20 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตาม

  ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณา

  จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยน

  แปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

  บริษัท

 3. พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบ

ประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการใช้จ่ายตาม

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

 4. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี และอำนาจการบริหารงานให้คณะกรรมการบริษัท

 5. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม

เพื่อประโยชน์ของบริษัท 
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 11. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์

หรือการกระทำที่ผิดปกติหรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหาร

อย่างทันท่วงทีและในกรณีท่ีเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบท่ีมีสาระสำคัญจะ

ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะ

เวลาอันสมควร

 12. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจาก

คณะกรรมการบริษัท

 13. การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารใน

เรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัทครั้งถัดไป

 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Committee)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2563 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  

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
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องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 
และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดย
ส่วนใหญ่  ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน 
ขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

065



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563

 - 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 กรณีเลือกบุคคล

หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

         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

¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐáµ‹§µÑ้§¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ
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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

 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ
 กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทและมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์
 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยกรรมการอิสระต้องมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ

จำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน วาระการดำรง

ตำแหน่งของกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับ

ËÁÇ´·Õ่ 6 : ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨
 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ 
โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเช่ือถือในการดำเนินกิจการ
อันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
 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

066

 การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

นั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  

โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้
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จากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระคนใหม่ก็ให้กรรมการ
อิสระเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งกรรมการอิสระคนใหม่แทนกรรมการอิสระคนเดิมที่
หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 
ทั้งนี้มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระเว้นแต่จะได้รับมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความอิสระขาดหายไป 
รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการ
อิสระมีคุณสมบัติ ดังนี้

 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

 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
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชี
 

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ
ควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ

067
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ปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีข้อกฎหมายกำหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง 
มกีารสอบทานอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบว่า
ได้ถือปฏิบัติตามข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และหรือ
ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีจำนวน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาประธาน
 เจ้าหน้าที่บริหาร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการ
บริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่
ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคล
ที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดย สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ได้แก่ ประกาศคณะกรรม
การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนด
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

 บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อ
สร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับบริษัทและเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจ
ในระยะยาว
 สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมนั้น บริษัทกำหนดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน ไปดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยการส่งตัวแทน
ของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในกรณีที่เป็นบริษัทย่อย และให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อ
ตกลงร่วมกันในกรณีที่เป็นบริษัทร่วม และบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 บริษัทยังกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ควบคุมหรือมี
ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่เข้าลงทุนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
มีระบบควบคุมภายในที่ดี รวมถึงมีมาตรการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย
ที่เข้าลงทุนจะมีการอนุมัติ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ
ระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการอื่นที่สำคัญ เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน
และการลงทุนที่สำคัญในธุรกิจ เป็นต้น
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¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§
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ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

 1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวด
บัญชีปี 2561 – ปี 2563 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ 
จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี ดังนี้

 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับ
งวดบัญชีปี 2562 – ปี 2563 ให้แก่ผู้สอบบัญชี ดังนี้

 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

 ¤‹ÒµÍºá·¹¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ

- »‚ 2559 ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ ¤×Í ¹ÒÂ»ÃÐ´ÔÉ° ÃÍ´ÅÍÂ·Ø¡¢� ¨Ò¡ºÃÔÉÑ· àÍàÍÊ·Õ ÁÒÊàµÍÃ� ¨Ó¡Ñ´ 

   ¤ÃÑ้§áÃ¡

- »‚ 2560 ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ ¤×Í ¹ÒÂ»ÃÐ´ÔÉ° ÃÍ´ÅÍÂ·Ø¡¢� ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµàÅ¢·Õ่ 218 

   ¨Ò¡ºÃÔÉÑ· àÍàÍÊ·Õ ÁÒÊàµÍÃ� ¨Ó¡Ñ´

- »‚ 2561 ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ ¤×Í ¹ÒÂ»ÃÐ´ÔÉ° ÃÍ´ÅÍÂ·Ø¡¢� ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµàÅ¢·Õ่ 218 

   ¨Ò¡ºÃÔÉÑ· àÍàÍÊ·Õ ÁÒÊàµÍÃ� ¨Ó¡Ñ´

-  »‚ 2562 ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ ¤×Í ¹ÒÂ»ÃÐ´ÔÉ° ÃÍ´ÅÍÂ·Ø¡¢� ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ·ÐàºÕÂ¹àÅ¢·Õ่ 

    218 ¨Ò¡ºÃÔÉÑ· àÍàÍÊ·Õ ÁÒÊàµÍÃ� ¨Ó¡Ñ´

- »‚ 2563 ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ ¤×Í ¹Ò§ÊÒÇªÁÒÀÃ³� ÃÍ´ÅÍÂ·Ø¡¢� ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ·ÐàºÕÂ¹

   àÅ¢·Õ่ 9211 ¨Ò¡ºÃÔÉÑ· àÍàÍÊ·Õ ÁÒÊàµÍÃ� ¨Ó¡Ñ´

¤‹ÒµÍºá·¹¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ

1.  ¤‹ÒÊÍººÑÞªÕ»ÃÐ¨Ó»‚  

2.  ¤‹ÒÊÍº·Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÅ

3.  ¤‹ÒÊÍº·Ò¹¡ÃÐ´ÒÉ·Ó¡ÒÃ  

»‚ 2562»‚ 2563

ÃÇÁ

640,000

360,000

-

1,000,000 950,000

620,000

330,000

-

»‚ 2561

1,050,000

620,000

330,000

100,000

¤‹ÒµÍºá·¹¼ÙŒÊÍººÑÞªÕºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

1.¤‹ÒÊÍººÑÞªÕ»ÃÐ¨Ó»‚

2.¤‹ÒÊÍº·Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÅ

3.¤‹ÒÊÍº·Ò¹¡ÃÐ´ÒÉ·Ó¡ÒÃ

»‚ 2562»‚ 2563

ÃÇÁ

58,000

-

-

58,000

58,000

-

-

58,000

ËÁÒÂàËµØ: 

 2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ
 - ไม่มี -

 ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ใน
หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท 
ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดร้ายแรง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ กรรมการและผู้
บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่
รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับ
โอนหลักทรัพย์
 ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563

1. นโยบายการพัฒนาความย่ังยืน
กลยุทธ์ความย่ังยืน

1. กำหนดให้มีกลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กรท่ีครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียงองค์กร และความเส่ียงใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

   ในอนาคต

2. กำหนดให้มีการประเมินและตอบสนองประเด็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อความย่ังยืนของกลุ่มบริษัท ท้ังในมิติ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมส่วนธรรมาภิบาล

   ทำให้พิจารณาเป็นประเด็นสำคัญในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจทางธุรกิจ และ กระบวนการดำเนินงาน เพ่ือรักษาความม่ันคงและย่ังยืนขององค์กร บริษัท

    จึงกำหนดการพัฒนาความยังยืนโดยมีมิติ 3 มิติ ดังต่อไปน้ี

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¾×่Í¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹
 ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความยั่งยืนของกิจการ
และสังคมตลอดมา นอกจากบริษัทจะดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบทางสังคม ที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
และการบริจาคแล้ว บริษัทยังได้มีการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยการส่งเสริมอาชีพ โดยการสร้างอาชีพ กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่บริษัทได้ไป
ดำเนินธุรกิจด้วย และบริษัทยังจัดตั้งทีมงานในการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย 
วางแผนและสนับสนุนพร้อมทั้งติดตาม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามโนยายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัตินโยบาย
การพัฒนาความยั่งยืนองค์กรในที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

070

 1. àÈÃÉ°¡Ô¨
 1.1. แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนิน
งานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนด เป้าหมาย วิธีการวัดผล 
การติดตาม และการประเมินความยั่งยืนของกิจกรรม
 1.2. พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ให้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตขององค์กรใน
ระยะยาว ตลอดจนประโยชน์ร่วมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 1.3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 2. ÊÑ§¤ÁáÅÐªØÁª¹
 2.1. ลงทุนพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการ
สนับสนุนการอบรมให้ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็น ต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
และทำงานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถ 
 2.2. ตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้า ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าและบริการตามสัญญาอย่าง
ครบถ้วน 
 2.3. เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือ
อย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และเคารพใน
ความแตกต่าง ตลอดจนสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้ม
แข็งของชุมชน
 2.4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรธุรกิจ และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ/ หรือ ประยุกต์ใช้
มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ดีของบริษัทฯ และ/หรือภาคส่วน
ต่าง ๆ 
 2.5. ความปลอดภัย
       2.5.1. กระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความ
 ปลอดภัย การปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อ 

 สังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตั้งเป้าหมายอุบัติเหตุจากการ
 ทำงานเป็น “ศูนย์” โดยต้องพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับมาตรฐาน
 ด้านความปลอดภัยให้เหนือกว่าที่เกณฑ์กฎหมายกำหนด พร้อม
 ทั้งห้ามดำเนินการใดที่ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัย 
 รวมทั้งไม่มี อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และการอบรมด้านความ
 ปลอดภัยที่รองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 2.6. สิทธิมนุษยชน 
       2.6.1. ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม มอบหมายงานให้เพียงพอตาม ความ
 สามารถ และผลตอบแทนที่เหมาะสม ห้ามการจ้างแรงงานที่มี
 อายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย โดยครอบคลุมถึง 
 พนักงานและลูกจ้างของคู่ค้า และ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย
      2.6.2.  ดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกจ้าง 
 และทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทโดยไม่ให้กระทบกับสิทธิและ 
  ความปลอดภัยของผู้อื่น รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บ
 รักษาข้อมูลความลับ การเปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์
 ข้อมูลส่วนบุคคล
      2.6.3.  เคารพสิทธิ ให้เกียรติ ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้าง
 ของกลุ่มบริษัทและคู่ค้า ด้วยความเสมอภาคคำนึงถึงศักดิ์ศรี
 ความเป็นมนุษย์

 3. ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ
 3.1. ดำเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพตามเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
ลงทุน พัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแสวงหา
มาตรการและวิธีการใหม่ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น คิดค้นและแสวงหาแนวทางและวิธีการ
ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการปล่อยของเสีย และ ก๊าซ
เรือนกระจก เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน 
และสังคมให้น้อยที่สุด
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 3.2. สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยการสื่อสารอย่าง
ทั่วถึง และการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคมที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นประจำทุกปี การปฏิบัติ
ตามนโยบาย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทุกระดับและทุกคน 
มีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา

ความยั่งยืนองค์กรฉบับนี้ จนเป็นวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์
ที่สมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
 ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทมีการบริหารงานตามหลัก
การกำกับกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อการดำเนินการ
อย่างเหมาะสมและการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม จึงมีนโยบาย
และกลยุทธ์ที่ใช้ในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
 บริษัทได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจที่ทำให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความสำคัญกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจจะทำให้มีการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ การควบคุมภายในทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน
 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ จึงมีการจัดอบรมพนักงาน
เกี่ยวกับนโยบายบริษัท ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในวันที่  2 ตุลาคม 2563 เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้        
ในกรณีพนักงานใหม่เข้ามาได้มีการเพิ่มหัวข้อโยบายการกำกับกิจการที่ดี เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเข้าไปในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย 
และในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งนี้เพื่อการติดตามความเข้าใจของ
พนักงาน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคมอยู่เสมอมา โดยในบริษัทได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพนักงานโดยตรงเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานในการเรียกร้องและพูดคุยกับผู้บริหารของ
บริษัทในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในเรื่องสวัสดิการและสิทธิของพนักงานในแง่มุมต่าง ๆ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีจำนวน 5 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นผู้แทนในการร่วมปรึกษาหารือ ควบคุมดูแล ตรวจตรา และเสนอความคิดเห็นในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อจัดสวัสดิการให้กับ
พนักงาน โดยคณะกรรมการสวัสดิการมีอำนาจหน้าที่
1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
2. ให้คำปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแลสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องของ พนักงานบริษัท ให้ความสำคัญกับพนักงาน
ทุกระดับของบริษัทโดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนควบคู่
ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยในคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ
 ใส่ใจดูและสุขภาพพนักงาน
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญสูงสุด ในด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ จึงได้มีการเพิ่มมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โดยบริษัทได้
กำหนดมาตรการป้องกันและสกัดเชื้ออย่างเข้มงวดด้วยนโยบายงดการเดินทางเข้าออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น  การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
พนักงานและผู้ติดต่อจากภายนอกก่อนเข้าบริษัท การวางจุดบริการเจลแอลกอฮอล์  การเว้นระยะห่าง  การใส่หน้ากากอนามัย  การงดการประชุมติดต่อ
ระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอก ยกเว้นธุรกรรมที่จำเป็น  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน
เท่านั้น  การให้คำแนะนำพนักงานปฏิบัติตามด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และบริษัทยังมีแผนการเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ 
การฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ และมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน รวมถึงครอบครัว และสังคมส่วน
รวมและทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรฐานสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อพนักงาน  การดำเนินงานและผลิตภัณฑ์
ของบริษัทอย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทได้ประสานกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง  จัดทีมแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) 
ให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งผลปรากฎว่าไม่มีผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด   

 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์
 การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)  เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่น
ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “อุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานนั้นสามารถป้องกันได้” โดยมีการจัด
ทำแผนการตรวจสอบอุปกรณ์สำนักงานและอาคารสถานที่  ทั้งภายใน ภายนอก   การใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะทำการซ่อมแซม   การจัดเก็บอุปกรณ์ช่าง
ให้เป็นหมวดหมู่  เป็นต้น  ในการตรวจสอบอุปกรณ์สำนักงานและอาคารสถานที่  ตามแผนกำหนดการนั้นหากพบสิ่งผิดปกติ หรือชำรุดเสียหาย ต้องเร่ง
ดำเนินการซ่อมแซมทันที  ซึ่งมีการรณรงค์และจัดทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด   ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงานให้คงอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยอีกด้วย

ผลของการทำดำเนินโครงการ ในปี 2563 ไม่มีอุบัติที่เกิดจากทำงาน “Zero Accient”
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องของ พนักงานบริษัท ให้ความสำคัญกับพนักงาน
ทุกระดับของบริษัทโดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนควบคู่
ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดย
คำนึงถึงความปลอดภัยในคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ
 ใส่ใจดูและสุขภาพพนักงาน
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญสูงสุด ในด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ จึงได้มีการเพิ่มมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โดยบริษัทได้
กำหนดมาตรการป้องกันและสกัดเชื้ออย่างเข้มงวดด้วยนโยบายงดการเดินทางเข้าออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น  การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
พนักงานและผู้ติดต่อจากภายนอกก่อนเข้าบริษัท การวางจุดบริการเจลแอลกอฮอล์  การเว้นระยะห่าง  การใส่หน้ากากอนามัย  การงดการประชุมติดต่อ
ระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอก ยกเว้นธุรกรรมที่จำเป็น  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน
เท่านั้น  การให้คำแนะนำพนักงานปฏิบัติตามด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และบริษัทยังมีแผนการเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ 
การฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ และมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน รวมถึงครอบครัว และสังคมส่วน
รวมและทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรฐานสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อพนักงาน  การดำเนินงานและผลิตภัณฑ์
ของบริษัทอย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทได้ประสานกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง  จัดทีมแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) 
ให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งผลปรากฎว่าไม่มีผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด   

 สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment)
 คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Working Life) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ ของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ซึ่งทางบริษัท
ต้องการให้พนักงานในองค์กรมีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ทำงานที่ดี  มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน  และมี
บรรยากาศการทำงานที่ดี ทำให้พนักงานมีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้การทำงานดีตามไปด้วย
 - บริษัทเราเน้นด้านสุขภาพของพนักงานเป็นหลัก  โดยการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเริ่มตั้งแต่ โซนต้อนรับ, ห้องประชุม, โต๊ะทำงาน, ห้องน้ำ, 
ไปจนถึงโซนนั่งรับประทานอาหาร หรือ จิบกาแฟ พักผ่อน ที่จัดให้เป็นสัดส่วน  มีความโล่งโปร่งสบายเน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะโดยมีแม่บ้านคอยทำ
ความสะอาดให้ตลอดทั้งวัน และจุดเด่นอีกอย่างของการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยอดเยี่ยมคือการนำเอาแนวคิดทันสมัยต่าง ๆ เข้ามาใช้กับ
ออฟฟิศ เช่น การจัดประชุม, การใช้แบบฟอร์มภายในสำนักงาน, การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เป็นแบบออนไลน์ทดแทนการใช้กระดาษแบบเดิม ๆ 
ไปจนถึงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยให้พนักงานทุกคนเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น Notebook, Tablet, และ Smart phone เป็นต้น เรียกได้ว่า
มีการออกแบบและใส่ใจสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environmental) อย่างจริงจัง เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อพนักงานอย่างแท้จริง

- Flexible Workspace หรือพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น  พนักงานสามารถทำงานจากตรงไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องนั่งประจำที่โต๊ะทำงานตลอดเวลา 
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 กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในองค์กร
 บริษัทเล็งเห็นความสำคัญพื้นฐานของพนักงานในการอยู่ร่วมกันในองค์กร  การสร้างความสุขให้พนักงานเป็นหลักอย่างหนึ่งที่จะทำให้พนักงาน
รู้สึกรักองค์กร  และมีความสุขในการทำงาน  และส่งผลให้การทำงานดีไปด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก การที่พนักงาน “เช้ามาทำงาน เย็น
กลับบ้าน” เพื่อนร่วมงาน 40 กว่าคน เราใช้เวลา 8-10 ชม./วัน ในที่ทำงาน แต่แทบไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเลย  การสานความสัมพันธ์กับคนในองค์กร
หากพูดคุยกันเฉพาะเรื่องงาน อาจจะไม่ได้รู้สึกสนิทใจกันจริง ๆ การพัฒนาความสัมพันธ์ ให้มีความเป็นเป็น ‘เพื่อนกัน’ มากกว่าแค่ ‘เพื่อนร่วมงาน’ จึง
จำเป็นต้องมีกิจกรรมทำด้วยกันในองค์กร ที่จะช่วยคลายความเครียดและละลายพฤติกรรม ให้เกิดความเป็นกันเองมากขึ้นได้  การทำกิจกรรมในองค์กร
เป็นการสร้างวัฒนธรรม บางอย่างให้กับองค์กร ที่นอกจากจะช่วยผ่อนคลายบรรยากาศในการทำงานแล้ว ยังมีอีกหลายสิ่งที่เราจะได้จากการทำกิจกรรม
ร่วมกันอีก อาทิเช่น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) บริษัทจึงจัดกิจกรรมภายในบริษัท แทนการไปจัดงานเลี้ยง
สถานที่ข้างนอกในปี 2563
 - การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หาโอกาสให้ทุกคนมารับประทานอาหารร่วมกันผ่านโอกาสต่าง ๆ  จัดกิจกรรมสังสรรค์ให้พนักงาน
รู้สึกถึงความสนิทกันมากขึ้น

 - กิจกรรมละลายพฤติกรรม  การนำกิจกรรมนันทนาการเพื่อกระชับความสัมพันธ์  เข้ามาเสริมเพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย ได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือกันและกัน อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานได้อีกด้วย 
 - กิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ เพื่อให้คนที่เข้ามาใหม่รู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจในการปรับตัวกับที่ทำงานใหม่  เพื่อนใหม่  หัวหน้าใหม่  โดยการ
ให้ความสำคัญในเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ควรมองข้าม เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การพาน้องใหม่ไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน  การพูดคุยและ
การสอนงานอย่างใกล้ชิด การจัดกิจกรรมให้พนักงานใหม่และเก่าได้ทำร่วมกันหรือรายละเอียดเพียงเล็กน้อย  เช่น  การพาพนักงานใหม่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำบริษัทเพื่อความอบอุ่นใจ 
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บริษัทจะต้องเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การ
รักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี และมีการยกระดับ
คุณภาพสินค้าการบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
 บริษัท มีความมุ่งมันและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  และเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ความเชื่อมันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ จึงได้กำหนด
นโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ความรู้ อบรมปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม  และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมภายใต้โครงการต่าง ๆ  ดังนี้
  6.1 โครงการคัดแยกขยะเพ่ือออฟฟิศท่ีน่าอยู่  
  เพื่อเป็นการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green office) และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
 ตลอดจนการรณรงค์และสร้างระบบการจัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับองค์กร เพื่อให้พนักงานมีสุขลักษณะที่ดีและเล็งเห็นความสำคัญ
 ในการคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร พนักงาน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ บริษัทจึงได้มีการจัดโครงการ “คัดแยกขยะเพื่อ
 ออฟฟิศที่น่าอยู่” โดยมีการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีถังขยะแยกสีตามประเภท
 ซึ่งขยะภายในออฟฟิศส่วนใหญ่จะเป็นขยะมูลฝอย จำพวกเศษอาหารที่ย่อยสลายได้ ขวดพลาสติก และแก้วน้ำพลาสติก ซึ่งไม่มีขยะอันตราย
   บริษัทจึงได้จัดถังขยะแยกไว้ 2 สี คือ สีเขียวสำหรับขยะย่อยสลายได้  และสีเหลืองสำหรับขยะพลาสติก  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน
  และในอนาคตจะเพิ่มประเภทการแยกถังขยะหากองค์กรมีการขยายมากขึ้น

 - พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น (Flexible Workspace) พนักงานสามารถทำงานจากตรงไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องนั่งประจำที่โต๊ะทำงานตลอดเวลา 
ทำให้พนักงานสามารถเปลี่ยนอริยบทได้ด้วย โดยที่ไม่เสียงานและอาจจะได้ไอเดียดี ๆ แปลกใหม่มานำเสนอ
 - การแต่งตัวลำลองตามสบาย ให้พนักงานได้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องเคร่งครัดกับเครื่องแบบยูนิฟอร์มที่เป็นทางการ  โดยที่ยังคงความ
สุภาพเรียบร้อย  ดูดีเพื่อภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย
 - มุมพักผ่อนสำหรับนั่งทานข้าว ทานของว่าง  ขนม ชา กาแฟ  หรือ เป็นที่สำหรับพนักงานมานั่งผ่อนคลายพูดคุยหรือแม้แต่ใช้เป็นที่สำหรับ
ประชุมภายในแผนกแบบไม่เป็นทางการ
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  6.2 โครงการรณรงค์ให้พนักงานใช้รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า  
  แทนการใช้รถน้ำมันเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ  โดยบริษัทให้พนักงานยืมรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าใช้ระหว่างในการทำกิจกรรมประจำวัน
  ต่าง ๆ  ได้

 

  6.3 โครงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรน้ำ 
                และพลังงานไฟฟ้า 
  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่าน
  มามีการใช้กระดาษลดลงเป็นจำนวนมาก บริษัทได้ทำ
  โครงการลดการใช้กระดาษและนำเทคโนโลยีมาใช้แทน 
  อย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 บริษัทได้ทำโครงการลด
  การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยรณรงค์และปลูกจิตสำนึกใน
  การใช้ไฟฟ้า การเปิดปิดไฟ ในเวลาพัก การจัดสถานที่
  ทำงานใหม่ จึงทำให้การใช้ไฟฟ้าลดลง 40% ทั้งนี้เพื่อ
  เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  และมีประสิทธิภาพ และทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับ
      บริษัทด้วย

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  (CSR After Process)
 บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่ดีไปพร้อม ๆ กัน เพราะบริษัทเชื่อว่า ชุมชนและสังคมที่ดีจะก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้สนับสนุนการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังคม และชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสนับสนุนกิจกรรม
ให้กับทุกกลุ่มคนในสังคม ชุมชนใกล้เคียง โรงเรียน ตั้งแต่เด็ก ไปจนถึง กลุ่มผู้สูงวัย ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการโดยตรงหรือไม่ ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม  ภายใต้โครงการต่าง ๆ  ดังนี้
       
        7.1. คุณธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
       ฝ่ายสารสนเทศ  มอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์   
       โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วย
       ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ 
       ณ ศาลาทินทัต ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563
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 7.2. คุณธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายสารสนเทศ ได้มอบเสื้อกีฬา ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

 7.3 บริษัทร่วมทำความดีในโครงการ "ปฏิทินเก่าเราขอนะ" ปีที่ 1 
โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงาน และรวบรวมส่งต่อให้กับ 
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำ
ปฏิทินเหล่านี้ผลิตเป็นสื่ออักษรเบลล์ให้กับผู้พิการทางสายตาต่อไป

 7.4 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  (CSR In Process)
 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชุมชนและสังคม ตลอดจน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดย
 1 ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
 2 ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯและพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง
 3 กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 5 ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
 6 ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
 7 สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
 8 สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
 การให้ความร่วมมือกับคนในชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนโดยบริษัทได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลซ่อมบำรุงรถคาราวานและมีการจ้างงานให้คนในชุมชนเข้ามาดูปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนแบบยั่งยืน
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  (CSR After Process)
 บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่ดีไปพร้อม ๆ กัน เพราะบริษัทเชื่อว่า ชุมชนและสังคมที่ดีจะก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้สนับสนุนการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังคม และชุมชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสนับสนุนกิจกรรม
ให้กับทุกกลุ่มคนในสังคม ชุมชนใกล้เคียง โรงเรียน ตั้งแต่เด็ก ไปจนถึง กลุ่มผู้สูงวัย ให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการโดยตรงหรือไม่ ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาสังคม  ภายใต้โครงการต่าง ๆ  ดังนี้
       
        7.1. คุณธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
       ฝ่ายสารสนเทศ  มอบเงินบริจาค เพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์   
       โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วย
       ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ 
       ณ ศาลาทินทัต ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563
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 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุม
ทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความ
เสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและ
สม่ำเสมอ 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัท 
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564  มีคณะกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน) 
ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
1 องค์กรและสภาพแวดล้อม
2 การบริหารความเสี่ยง
3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 
5 ระบบการติดตาม 
 โดยมีแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำ
โดยคณะกรรมการบริษัท และได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท
มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
แล้ว
 สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทยังมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบ

การปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงาน
ทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ประกาศ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการจัดทำ
รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายนอก (outsource) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อประเมินผลและสอบทานความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดย บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอน
ซัลแตนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นายรักษ์พล อังศุวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและนำเสนอ
รายงานการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ 
คอนซัลแตนท์ จำกัด และ นายรักษ์พล อังศุวิทยา ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะ
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจ
สอบภายในเนื่องจากมีประวัติและประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความน่าเชื่อถือ
 ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน/เลิกจ้าง หน่วย
งานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หรือเเทียบเท่าของบริษัท ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน
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 บริษัทบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตระหนักถึง
ความสำคัญของการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูล
ภายในโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทต้องรักษาความลับ 
และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ
ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทต้องไม่ทำการ
ซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/
หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ 
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วย
งานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ต้องลีกเลี่ยงหรืองดการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิด
เผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และ
ลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่า
ได้กระทำผิดร้ายแรง
4. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของ
ตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 
และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535
 ในปี 2563 บริษัทไม่พบรายงานว่ากรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยการใช้
ข้อมูลภายใน

¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹
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 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ 
และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ºØ¤¤Å·Õ่ÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸� ÅÑ¡É³ÐÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹
ÁÙÅ¤‹ÒÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ (ºÒ·)

»‚ 2563
 (ÅŒÒ¹ºÒ·)

»‚ 2562
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

¤ÇÒÁ¨Óà»š¹áÅÐ¤ÇÒÁÊÁàËµØÊÁ¼Å

บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด ค่าซื้อสินค้าและบริการ
รายได้ค่าบริการ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
ณ วันสิ้นงวด

ค่าซื้อสินค้าและบริการ

รายได้ค่าบริการ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
ณ วันสิ้นงวด
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
ณ วันสิ้นงวด
เจ้าหนี้การค่าหุ้น ณ วันสิ้นงวด

รายได้ค่าบริการ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
ณ วันสิ้นงวด
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
ณ วันสิ้นงวด

6,468
110,000

117,700

120,000

-

32,100

53,500
1,200,000

120,000

120,000

32,100

-
-

มีกรรมการ
ร่วมกัน

344,776
-

-

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

เป็นค่าประชาสัมพันธ์เป็นราคาปกติ
เทียบเคียงราคาที่คิดกับลูกค้ารายอื่น
เป็นบริการค่าทำบัญชีตามสัญญา

ค่าหุ้น เป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (par)

บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด บริษัทย่อย

เป็นเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการเปิดกิจการ 
และดำเนินการทั่วไป เช่น ค่าทำบัญชี

บริษัท มัลติเทคโนโลยี 

เอ็กซ์เพิร์ด จำกัด

-

22,873

-

15,000

29,973

-

บริษัทย่อย

ค้ำประกันสัญญาเช่าดำเนินงาน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท ครบกำหนด ม.ค. 2567

คุณธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 3,863,997 2,288,000กรรมการบริษัท

ค้ำประกันสัญญาเช่าดำเนินงาน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท ครบกำหนด ก.พ. 2564

คุณธราธร ยวงบัณฑิต 5,267,194 -กรรมการบริษัท
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 รายการค้ำประกันระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
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¤ÇÒÁ¨Óà»š¹áÅÐ¤ÇÒÁÊÁàËµØÊÁ¼Å

คุณธราธร ยวงบัณฑิต

คุณโอภาส  เชิดพันธุ์

คุณธีรวัฒน์ สุวรรณพิจ

ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาว

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินมัดจำค่าสินค้าและบริการ

4,293,725

802,500
1,605,000

-
2,407,500

กรรมการบริษัท 5,688,179 เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เงินกู้ของ SME Bank

เป็นค่าประชาสัมพันธ์เป็นราคาปกติ
เทียบเคียงราคาที่คิดกับลูกค้ารายอื่น

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 

เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

มีกรรมการ/
ผู้บริหารร่วมกัน

ºØ¤¤Å·Õ่ÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸� ÅÑ¡É³ÐÃÒÂ¡ÒÃ »‚ 2563
 (ÅŒÒ¹ºÒ·)

»‚ 2562
(ÅŒÒ¹ºÒ·)
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1.นายโอภาส    เฉิดพันธุ์ ค้ำประกันเงินกู้
บริษัทมีวงเงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ 
โดยมีการค้ำประกันโดยกรรมการ 
คือ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ซึ่งค้ำ
ประกันเต็มวงเงินของสถาบันการเงิน 
โดยการค้ำประกันดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน
เรียกร้อง ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่า
ตอบแทนการค้ำประกันแต่อย่างใด

4.3กรรมการ 5.7 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อ
ใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยมีการค้ำประกัน
โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขยาด
ย่อม(บสย.) และกรรมการบริษัท คือ นาย
โอภาส เฉิดพันธุ์ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ  
และ นายธราธร ยวงบัณฑิต เป็นผู้ค้ำประกัน
เต็มวงเงินของสถาบันการเงิน โดยการค้ำ
ประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบัน
การเงินเรียกร้องทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทน
การค้ำประกันแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
จากบริษัทสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการ
ดำเนินธุรกิจ

2. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ ค้ำประกันเงินกู้
บริษัทมีวงเงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ 
โดยมีการค้ำประกันโดยกรรมการ 
คือ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ ซึ่งค้ำ
ประกันเต็มวงเงินของสถาบันการเงิน 
โดยการค้ำประกันดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกร้อง 
ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้ำ
ประกันแต่อย่างใด

3.9กรรมการ 2.3 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อ
ใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยมีการค้ำประกัน
โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขยาด
ย่อม(บสย.) และกรรมการบริษัท คือ นาย
โอภาส เฉิดพันธุ์ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ  
และ นายธราธร ยวงบัณฑิต เป็นผู้ค้ำประกัน
เต็มวงเงินของสถาบันการเงิน โดยการค้ำ
ประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบัน
การเงินเรียกร้องทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทน
การค้ำประกันแต่อย่างใด
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การค้ำประกันสัญญาเช่าดำเนินงาน
บริษัทมีการทำสัญญาเช่าดำเนินงาน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากบริษัทลีซซิ่ง 
เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการ
ค้ำประกันโดยกรรมการ คือ นายธราธร 
ยวงบัณฑิต ซึ่งการค้ำประกันดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทลีซซิ่ง
เรียกร้องทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทน
การค้ำประกันแต่อย่างใด

บริษัทมีการทำสัญญาเช่าดำเนินงาน  เพื่อใช้
ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการค้ำประกันของ
กรรมการบริษัท ได้แก่นายธราธร ยวงบัณฑิต
เป็นผู้ค้ำประกันเต็มวงเงิน ซึ่งการค้ำประกัน
ดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทลีซซิ่ง 
และเป็นการค้ำประกันเต็มวงเงินของวงเงิน
สินเชื่อ ทั้งนี้การค้ำประกันทั้งหมดที่ได้กล่าว
มาไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด

การค้ำประกันสัญญาเช่าดำเนินงาน
บริษัทมีการทำสัญญาเช่าดำเนินงาน/
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
จากบริษัทลีซซิ่ง เพื่อใช้ในการดำเนิน
ธุรกิจ โดยมีการค้ำประกันโดย
กรรมการ คือ นายธีรวัฒน์ สุวรรณ
พินิจ  ซึ่งการค้ำประกันดังกล่าวเป็น
ไปตามเงื่อนไขที่บริษัทลีซซิ่งเรียกร้อง 
ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้ำ
ประกันแต่อย่างใด

3.86 2.29

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
จากบริษัทสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการ
ดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีการทำสัญญาเช่าดำเนินงาน/สัญญา
เช่าชื้อ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการ
ค้ำประกันของกรรมการบริษัท ได้แก่นาย
ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ เป็นผู้ค้ำประกันเต็ม
วงเงิน ซึ่งการค้ำประกันดังกล่าว เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทลีซซิ่ง และเป็นการค้ำป
ระกันเต็มวงเงินของวงเงินสินเชื่อ ทั้งนีการ
ค้ำประกันทั้งหมดที่ได้กล่าวมาไม่มีการคิดค่า
ตอบแทนแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก
บริษัทลีซซิ่งเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

4.3 5.7

5.3 -

3.นายธราธร ยวงบัณฑิต ค้ำประกันเงินกู้
บริษัทมีวงเงินระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ 
โดยมีการค้ำประกันโดยกรรมการ 
คือ นายธราธร ยวงบัณฑิต ซึ่งค้ำ
ประกันเต็มวงเงินของสถาบันการเงิน 
โดยการค้ำประกันดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกร้อง 
ทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้ำ
ประกันแต่อย่างใด

บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อ
ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการค้ำประกัน
โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขยาด
ย่อม (บสย.) และกรรมการบริษัท คือ นาย
โอภาส เฉิดพันธุ์ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ  
และ นายธราธร ยวงบัณฑิต เป็นผู้ค้ำประกัน
เต็มวงเงินของสถาบันการเงิน โดยการค้ำ
ประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบัน
การเงินเรียกร้องทั้งนี้ไม่มีการคิดค่าตอบแทน
การค้ำประกันแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก
บริษัทสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนิน
ธุรกิจ

กรรมการ
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 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัทหรือกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการ
ระหว่างกันต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กันทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

 มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการสำหรับ
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้
 กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้า
ปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ 
และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถ
ดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกไตรมาส
 สำหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้า
ปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความ
จำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท
จะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบ
การตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่
กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิด

เผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย
ในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการ
ระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาทบทวนกำหนดนโยบายหรือแนวโน้ม
การทำรายการระหว่างกันในอนาคต ดังนี้  
 ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนด
เงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคา
ตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับ
ธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน 
รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและหาก
หุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัท
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ก.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการ
จะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ  ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะ
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริษัท และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด 
นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่
การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 
 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกัน
ของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัด
ให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 
(ยกเว้น การทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการ

ให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ไว้แล้ว เมื่อครั้งการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่       
14 มีนาคม 2561 และมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 
เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนด
ราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด  
นอกจากนี้ บริษัทก็มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ด้วย

 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 
 กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
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 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการเป็นการอธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของงบการ
เงินเฉพาะกิจการเท่านั้น เนื่องจากบริษัทย่อยยังไม่มีฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่มีนัยสำคัญ
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 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2561 – ปี 2563 เท่ากับ 450.9 ล้านบาท 333.9 ล้านบาท และ 209.0 ล้านบาทตามลำดับ รายได้สำหรับปี 2563 
ลดลง 124.9 ล้านบาท คิดเป็น 37.4% เมื่อเทียบกับปี 2562 หลัก ๆ เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การจัดงานต่าง ๆ ถูกเลื่อนออกไป เช่น งานวิ่ง งานกีฬา งานเทศกาลดนตรี แต่ถึงแม้การระบาดจะกระทบกับการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รายได้บริการรถคาราวานในปี 2563 ยังสามารถเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.6 % เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยใช้
จำนวนรถ 148 คัน ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นถึง 200 คันจากที่ตั้งใจไว้ เนื่องด้วยสถานการณ์ดังกล่าว

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่พักรถคาราวานสามารถตอบสนองวิถีชีวิต new normal 
ได้เป็นอย่างดี บริการทั้งแนวภูเขา แม่น้ำ ทะเล โดยแต่ละสถานที่มีการเว้นระยะห่าง สร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยผู้เข้าพักอาศัย 
รวมถึงงานคอนเสิร์ตท่ีมีการปรับให้มีขนาดเล็กลงและลดจำนวนคนเข้าชมเพ่ือลดความแออัด รถคาราวานจึงตอบโจทย์ในการได้เป็นท่ีพักในงานคอนเสิร์ต
และงานท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
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รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

»ÃÐàÀ·ÃÒÂä´Œ
»‚ 2561»‚ 2562»‚ 2563

261.8

 51.9 

19.0

332.7

1.2

333.9

 78.4%

15.5%

5.7%

99.6%

0.4%

100.0%

1166.8 

 60.3 

223.4 

450.5 

0.4

450.9

37.0%

13.4%

49.5%

99.9%

0.1%

100.0%

100.00%

ÅŒÒ¹ºÒ· ÊÑ´Ê‹Ç¹

1. ÃÒÂä´Œ¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹  (Event)

2. ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨§Ò¹â¦É³ÒáÅÐàÍà¨¹«Õ่ (Media & Agency)

3. ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¸ØÃ¡Ô¨¾Ò³ÔªÂ� (Commerce)

ÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃ

ÃÒÂä´ŒÍ×่¹

ÃÇÁÃÒÂä´Œ

ÅŒÒ¹ºÒ· ÊÑ´Ê‹Ç¹ ÅŒÒ¹ºÒ· ÊÑ´Ê‹Ç¹

138.7

65.6

1.8

206.1

2.9

209.0

  66.4%

31.4%

0.8%

98.6%

1.4%

100.0%

 1)  รายได้ธุรกิจการจัดงาน (Event) เท่ากับ 166.8 ล้านบาท 261.8 ล้านบาทและ 138.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.0 ร้อยละ 78.4 และ

ร้อยละ 66.4 ของรายได้รวมตามลำดับ  

          สำหรับในปี 2562 บริษัทมีรายได้บริการจัดงานเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 95.0 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 56.9 เม่ือเทียบกับปี 2561 โดยหลักมา

จากการจัด Thailand Mobile EXPO และ งาน Thailand Game EXPO มีรายได้รวม 117.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.3 ของรายได้รวมของบริษัท 

ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีจัดงานท่ีสถานท่ีแห่งใหม่ คือท่ีศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีการใช้พื้นที่การจัดงานใหญ่ที่สุดถึง 3 ฮอลล์ คือ EH98 - EH100 

มีพื้นที่มากกว่า 20,700 ตารางเมตร

 ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการจัดงานลดลงเท่ากับ 123.1 ล้านหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 47.0 เมื่อเทียบกับปี 2562 หลัก ๆ ลดลงจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-19) การจัดงานต่าง ๆ ถูกเล่ือนออกไป เช่น งานว่ิง งานกีฬา งานเทศกาลดนตรี งานท่องเท่ียว 

เป็นต้น ตลอดจนรายได้จากการจัดงาน Thailand Mobile EXPO และ Thailand Game EXPO ในปี 2563 เท่ากับ 66.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 31.6 ของรายได้รวมของบริษัท ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) งานต้องถูกจัดภายให้

มาตรการควบคุมของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เน้นความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน จำกัดจำนวนผู้เข้างาน เว้นระยะห่างทางเดินมากขึ้น ทำให้พื้นที่ขาย

ลดลงประมาณ 30% พร้อมกับปรับลดราคาพื้นที่เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการขยายงานด้านการท่องเที่ยว และ 

Media& Agency Online เพ่ิมข้ึน เพ่ิอทดแทนรายได้จากการจัดงานที่ลดลง 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563086



 2)  รายได้จากธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี (Media & Agency) เท่ากับ 60.3 ล้านบาท 51.9 ล้านบาทและ 65.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 13.4 ร้อยละ 15.5 และร้อยละ 31.4 ของรายได้รวมตามลำดับ 

          สำหรับในปี 2562 บริษัทมีรายได้งานโฆษณาและเอเจนซี่ลดลงเท่ากับ 8.4 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.9  เมื่อเทียบกับปี 2561 

เนื่องจากในปี 2561 มีงานโครงการประชาสัมพันธ์ที่ทำร่วมกับลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 14.4 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 ไม่มีงานดังกล่าว โดย

ในปี 2562 หลัก ๆ เป็นงานต่อเนื่องของโครงการวางแผนและจัดทำสื่อทางการตลาดซึ่งมีมูลค่า 27.7 ล้านบาท

           ในปี 2563 บริษัทมีรายได้สูงกว่าปี 2562 เท่ากับ 13.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.4 เมื่อเทียบกับปี 2562 หลัก ๆ มาจากบริษัทได้ส่ง

มอบงานสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมีมูลค่างานโครงการ 13.3 ล้านบาท

 3)  รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) เท่ากับ 223.4 ล้านบาท 19.0 ล้านบาท และ 1.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.5 ร้อยละ 5.7 

และร้อยละ 0.8 ของรายได้รวมตามลำดับ 

            สำหรับในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจพาณิชย์ลดลง 204.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.5 จากปี 2561 และในปี 2563 ลดลง 

17.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 90.8 สาเหตุหลัก ๆ มาจากธุรกิจพาณิชยฺอิเล็กทรอนิกส์มีการแข่งขันกันสูงมาก บริษัทจึงลดบทบาทในร้านค้าออนไลน์

ลงตั้งแต่ปี 2561 และเริ่มขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มใหม่ ๆ ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการขาย ในปี 2562 เช่น สายใยแก้วนำแสง รถจักรยายนต์

ไฟฟ้า (EV Bike) เป็นต้น

 4)  รายได้อื่น หลักๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง และกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น

 หลัก ๆ แล้วในส่วนของต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการสำหรับปี 2563 ลดลง 45.4 ล้านบาท คิดเป็น 20.3 % เม่ือเทียบกับปี 2562 ตามลำดับ ซ่ึง

ส่วนใหญ่ของต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการเป็นต้นทุนคงท่ี เช่น ต้นทุนค่าสถานท่ี ต้นทุนการจัดงาน ค่าเส่ือมราคา และรวมถึงต้นทุนในการเตรียมงานล่วงหน้า

ที่ทางบริษัทได้จ่ายไปแล้ว แต่งานถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป ดังนั้นส่งผลให้กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2562 ด้วยเช่นกัน

ต้นทุนแยกตามประเภทธุรกิจ

â¤Ã§ÊÃŒÒ§µŒ¹·Ø¹
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158.9

47.3

17.6

223.8

71.1%

21.1%

7.8%

100.0%

96.0

33.6

293.4

423.0

22.7%

7.9%

69.4%

100.0%

ÅŒÒ¹ºÒ· ÊÑ´Ê‹Ç¹

1. ¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹  (Event)

2. ¸ØÃ¡Ô¨§Ò¹â¦É³ÒáÅÐàÍà¨¹«Õ่ (Media & Agency)

3. ¸ØÃ¡Ô¨¾Ò³ÔªÂ� (Commerce)

µŒ¹·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ
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131.6

44.2

2.6

178.4

73.8%

24.7%

1.5%

100.0%
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ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย
 ในปี 2561 – ปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย เท่ากับ 20.5 ล้านบาท 11.7 ล้านบาท และ  10.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 - 5 

ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายหลัก ๆ อาทิเช่น เงินเดือนพนักงานขาย โบนัสพนังานขาย ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 

และค่าท่ีปรึกษาทางการตลาด เป็นต้น จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายของบริษัทมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากมีบริษัทมีบริหารค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย

ท่ีดีข้ึนไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย หรือ ค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเก่ียวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 ในปี 2561 – ปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 68.1 ล้านบาท  58.2 ล้านบาท และ 59.2ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.1 

ร้อยละ 17.4 และ 28.3 ของรายได้รวม ตามลำดับ ซ่ึงหลัก ๆ ค่าใช้จ่ายในการบริหารได้แก่ เงินเดือน โบนัสพนักงาน เงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ค่าสอบ

บัญชี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  เป็นต้น สำหรับปี 2563 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นมาจากการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเท่ากับ 7.4 ล้านบาท ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 นี้
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13.0%

34.5%

52.5%

100.00%

33.4%

41.0%

25.6%

100.00%
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1.  ´Í¡àºÕ้Âà§Ô¹¡ÙŒÃÐÂÐÊÑ้¹
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   ÃÇÁ

ÅŒÒ¹ºÒ· ÊÑ´Ê‹Ç¹ ÅŒÒ¹ºÒ· ÊÑ´Ê‹Ç¹

9.3%

30.2%
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ต้นทุนทางการเงิน

 ปี 2562 พบว่าบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 2.3 ล้านบาท ลดลง 0.1 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากสถาบัน

การเงินมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและบริษัทมีการชำระเงินกู้ระยะยาวตรงตามกำหนด มีการบริหารจัดการด้านการเงินได้ดีขึ้นกว่าปีก่อน

 ปี 2563 พบว่าบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 4.3 ล้านบาท สูงขึ้น 2.0 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.3 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากในปี 

2563 บริษัทได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 30.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3 – 6 ต่อปีและ มีการซื้อรถคาราวานภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจำนวน 31 คัน จึงทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้รับการผ่อนปรน

การจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID 19 โดยได้รับการผ่อนปรนในช่วงเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป
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4.3

 ต้นทุนทางการเงินหลัก ๆ มาจากรายการเงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

อัตรากำไรข้ันต้นและอัตรากำไรสุทธิ
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1.3
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 ในปี 2561 – ปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 27.5 ล้านบาท 109.0 ล้านบาท และ 27.7 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ

ร้อยละ 6.1 ร้อยละ 32.8 และร้อยละ 13.5 ของรายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริการตามลำดับ ในปี 2562 กำไรข้ันต้น เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จำนวน 

81.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 295.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน  หลัก ๆ มาจากเพิ่มขึ้นของส่วนงานบริการรับจัดงานที่มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 32.0 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.2 เมื่อเทียบกับปี 2561 และเพิ่มขึ้นจากส่วนงานธุรกิจพาณิชย์ที่มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 71.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 102.1 เมื่อเทียบกับปี 2561 

 สำหรับในปี 2563 มีกำไรข้ันต้นลดลง จำนวน 81.2 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 74.5 เม่ือเทียบกับปี 2562 เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) New Normal ในธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการจำกัดจำนวนคนที่เข้าร่วมงาน การระงับเที่ยวบิน ทำให้นักท่องเที่ยวมี

จำนวนลดน้อยลง เป็นต้น  จึงส่งผลให้งานของบริษัทถูกเลื่อนการจัด หรือบางงานถูกยกเลิกการจัดงานออกไปจึงส่งผลต่อบริษัทอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี

 ในปี 2561 – ปี 2563 บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิเท่ากับ  (50.4) ล้านบาท 30.6 ล้านบาท และ (42.5) ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไร

(ขาดทุน)สุทธิเท่ากับร้อยละ (11.2) ร้อยละ 9.2 และร้อยละ (20.3) ของรายได้รวมตามลำดับ ในปี 2562 พบว่าบริษัทมีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 30.7 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึนจำนวน 81.1 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 160.7  เม่ือเทียบกับปี 2561 เน่ืองจากมีงานเพ่ิมข้ึน และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีข้ึน ส่งผลให้บริษัท

สามารถทำกำไรขั้นต้นและกำไรสำหรับปีได้ดีขึ้น สำหรับปี 2563 บริษัทมีกำไรลดลงเท่ากับ 73.1 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 238.7 หลัก ๆ จากผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามที่กล่าวข้างต้น

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

สินทรัพย์รวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 328.1 ล้านบาท 362.1 ล้านบาท และ 295.2 ล้านบาทตามลำดับ สำหรับ

รายการสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 223.1 ล้านบาท 229.1 ล้านบาทและ 138.6  ล้านบาท ตามลำดับ 

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.0 ร้อยละ 63.2 และร้อยละ 46.9ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ หลัก ๆ ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เป็นต้น

สินทรัพย์หมุนเวียน

- ลูกหน้ีการค้าการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้
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 สำหรับรายการลูกหนี้การค้า บริษัทมีการกำหนดนโยบายการให้เครดิตเทอมกับลูกค้าส่วนใหญ่ประมาณ 30 - 180 วัน โดยมี

รายละเอียดมูลค่าลูกหนี้การค้าแยกตามอายุคงค้างดังนี้

 จากตารางแสดงมูลค่าลูกหน้ีการค้าแยกตามอายุคงค้าง (Aging) ข้างต้นพบว่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 ลูกหน้ีการค้า

ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ียังไม่ถึงกำหนดชำระมีมูลค่าเท่ากับ 52.7 ล้านบาท 69.1 ล้านบาท และ 36.6  ล้านบาทตามลำดับหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.6 

ร้อยละ 60.3 และร้อยละ 44.1 ของลูกหนี้การค้าสุทธิตามลำดับ 

 บริษัทมีการกำหนดค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีท่ีเกินกำหนดชำระมากกว่า 1 ปี โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัย

จะสูญด้วยวิธีการกำหนดช่วงอายุลูกหน้ีและสถานภาพของลูกหน้ีเป็นเกณฑ์ในการต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายุค้างชำระเกินกว่า 1 ปี  

และพิจารณาร่วมเป็นรายกรณี ซึ่งทำให้ปี 2562 บริษัทคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จากการพิจารณาดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ด้วยจำนวน 0.3 ล้านบาท

 ในปี 2563 บริษัทมีค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการค้า เท่ากับ 7.4 ล้านบาท โดยอัตราผลขาดทุนทางด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วง 0.02 -100%

-  สินค้าคงเหลือ

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 มีสินค้าคงเหลือมูลค่าเท่ากับ 3.2 ล้านบาท 8.8 ล้านบาท และ 7.5 ล้านบาท ตามลำดับ หรือ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.0 ร้อยละ 2.4 และร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ โดยสินค้าคงเหลือของบริษัทประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

โทรศัพท์มือถือ และสินค้าเทคโนโลยี โดยบริษัทจะมีการเก็บสินค้าประเภทอุปกรณ์สื่อสาร อาทิ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต อุปกรณ์สวมใส่ อุปกรณ์

เสริม และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทจัดเก็บสินค้าในสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัยและมีการจัดทำประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิด

 สำหรับปี 2562 บริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึนจำนวน 5.6 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 176.2 เม่ือเทียบกับปี 2561 เน่ืองจาก

บริษัทมีการนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาจำหน่ายเป็นปีแรก และในปี 2563 บริษัทมีสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 1.3 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็น

ร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้ขายสินค้าที่ค้างอยู่ โดยเฉพาะสินค้าเก่า ๆ ที่ล้าสมัย

-  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 บริษัทมีรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเท่ากับ 6.7 ล้านบาท 8.7 ล้านบาทและ 6.8 ล้านบาท 

ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.0 ร้อยละ 2.4 และร้อยละ 2.3 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ซ่ึงหลัก ๆ ประกอบด้วย ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกำหนด 

และเงินมัดจำ เป็นต้น
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ  105.0 ล้านบาท 133.0 ล้านบาทและ 156.6 ล้านบาท 

ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.0 ร้อยละ 36.8 และร้อยละ 53.1 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดของรายการสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่สำคัญแต่ละรายการที่สำคัญ ดังนี้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

(1)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 73.7 ล้านบาท 93.4 ล้านบาท 

และ 111.2 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.5 ร้อยละ 25.8 และร้อยละ 37.7 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วยอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รถคาราวาน รวมทั้งอุปกรณ์ในการจัดงาน ยานพาหนะ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 19.7 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 26.6 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในปี 2562 บริษัทมีจำนวนรถคาราวานเพิ่มขึ้นจำนวน 44 คันจากปี 2561 ส่งผลให้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรถคาราวานทั้งหมด 117 คัน

           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 17.8 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 19.1 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในปี 2563 บริษัทมีจำนวนรถคาราวานเพิ่มขึ้นจำนวน 31 คันจากปี 2562  ส่งผลให้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรถคาราวานทั้งหมด 148 คัน 
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 สำหรับนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
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(2)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 73.7 ล้านบาท 93.4 ล้านบาท 

และ 111.2 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.5 ร้อยละ 25.8 และร้อยละ 37.7 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วยอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รถคาราวาน รวมทั้งอุปกรณ์ในการจัดงาน ยานพาหนะ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 19.7 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 26.6 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในปี 2562 บริษัทมีจำนวนรถคาราวานเพิ่มขึ้นจำนวน 44 คันจากปี 2561 ส่งผลให้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรถคาราวานทั้งหมด 117 คัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 17.8 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 19.1 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในปี 2563 บริษัทมีจำนวนรถคาราวานเพิ่มขึ้นจำนวน 31 คันจากปี 2562  ส่งผลให้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรถคาราวานทั้งหมด 148 คัน 



à¨ŒÒË¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐà¨ŒÒË¹Õ้ËÁØ¹àÇÕÂ¹Í×่¹
31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 256131 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 256231 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2563

69.5

29.6

5.5

0.5

0.1

105.2

66.0

28.1

5.3

0.5

0.1

100.00

61.0

7.3

18.6

0.7

0.9

88.5

69.0

8.3

21.0

0.8

0.9

100.00

ÅŒÒ¹ºÒ· ÃŒÍÂÅÐ

à¨ŒÒË¹Õ้¡ÒÃ¤ŒÒ 

ÃÒÂä´ŒÃÑºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¤ŒÒ§¨‹ÒÂ

ÀÒÉÕËÑ¡ ³ ·Õ่¨‹ÒÂ¤ŒÒ§¨‹ÒÂáÅÐà¨ŒÒË¹Õ้¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã

à¨ŒÒË¹Õ้Í×่¹

ÃÇÁ

ÅŒÒ¹ºÒ· ÃŒÍÂÅÐ ÅŒÒ¹ºÒ· ÃŒÍÂÅÐ

42.7

6.9

9.2

0.9

0.1

59.8

71.4

11.5

15.4

1.6

0.1

100.00

ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 093

หน้ีสิน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 มีหน้ีสินรวม จำนวน 190.4 ล้านบาท 195.6 ล้านบาท และ 167.4 ล้านบาท ตามลำดับหรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 58.0 ร้อยละ 54.0 และร้อยละ 56.7 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ รายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 มีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 124.0 ล้านบาท 134.9 ล้านบาท และ 87.8 ล้านบาท ตามลำดับหรือคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 37.8 ร้อยละ 37.2 และร้อยละ 29.7 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของรายการหนี้สินหมุนเวียนที่

สำคัญ ดังนี้

หน้ีสินหมุนเวียน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืนมีมูลค่าเท่ากับ 105.2 ล้านบาท 88.5 ล้านบาทและ 59.8 ล้านบาท 

ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.1 ร้อยละ 24.4 และร้อยละ 20.2 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

 จากการพิจารณาเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนลดลงจำนวน 16.7 ล้านบาทหรือ

ลดลงร้อยละ 15.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการสำหรับชุดโทรศัพท์รุ่นพิเศษ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 28.7 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 32.4 เมื่อเปรียบเทียบ

กับปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีสามารถเก็บเงินลูกหนี้ได้และนำมาจ่ายให้เจ้าหนี้

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 – ปี 2563 บริษัทมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนมูลค่าเท่ากับ 66.4 ล้านบาท 60.7 ล้านบาทและ 79.6  ล้านบาทหรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 20.2 ร้อยละ 16.8 และร้อยละ 27.0 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนที่สำคัญ 

ดังน้ี

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียนรายหนึ่งซึ ่งเกิดจากงานขายสินค้าโครงการพิเศษจำนวน 25.6 ล้านบาท 

(31 ธันวาคม 2562: 34.0 ล้านบาท) ซ่ึงบริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมในการจ่ายชำระเจ้าหน้ีการค้ารายดังกล่าว และจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกำหนด

ไว้ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 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

 ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริษัทได้มีการตกลงกับเจ้าหนี้การค้ารายดังกล่าว ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายชำระในช่วงระยะเวลา

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 โดยยังคงระยะเวลาการชำระหนี้ตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับเดิม

(1)  เจ้าหน้ีการค้าไม่หมุนเวียน
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563094

 รายการเงินกู้ยืมเป็นการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศจำนวน 2 แห่ง ค้ำประกันโดยการจำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษัท และ

กรรมการบางท่าน และการค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

(2)  เงินกู้ยืมระยะยาว

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 0.8 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5.6 เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 เป็นผลมาจาก

บริษัทมีการชำระคืนเงินกู้ยืมแก่ธนาคารพาณิชย์

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 27.7 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 211.0 สาเหตุท่ีบริษัทมียอดเงินกู้เพ่ิมในระหว่าง

ปี 2563 จำนวน 30.0 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการผ่อนปรนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ตามมาตรการ

ช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด -19 อย่างต่อเนื่อง 

 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานพาหนะเป็นระยะเวลา 48 เดือน ถึง 60 เดือน 

(3)  หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหน้ีสินภายใต้สัญญาสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน 12.0 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 52.7 เม่ือ

เทียบกับปี 2561 หลัก ๆ เน่ืองจากบริษัทได้ทำสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ือซ้ือยานพาหนะประเภทรถคาราวานเพ่ิมข้ึนจำนวน 44 คัน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหน้ีสินภายใต้สัญญาสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน 15.5 ล้าน บาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 44.7 เม่ือ

เทียบกับปี 2562 หลัก ๆ เน่ืองจากบริษัทได้ทำสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ือซ้ือยานพาหนะประเภทรถคาราวานเพ่ิมข้ึน จำนวน 31 คัน และบริษัทได้รับ

การผ่อนปรนการชำระเงินต้นและดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 12 เดือนตามมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

 ปี 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงานเท่ากับ 35.7 ล้านบาท ซ่ึงใช้ไปลดลงเม่ือเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักเกิดจากลูกหน้ี

โครงการจ่ายชำระช้าลง และบริษัทได้จ่ายชำระเจ้าหน้ีการค้าช้าลงเช่นกัน

 สำหรับปี 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 4.7 ล้านบาท ซ่ึงหลักๆ ได้มาจากการรับชำระหน้ีจากลูกหน้ีการค้าและจ่าย

เงินเจ้าหน้ี

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 ปี 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 3.0 ล้านบาท ซ่ึงได้มาจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว สำหรับปี 2563 บริษัทมีเงินสด

สุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 8.7 ล้านบาท ซึ่งหลักๆเกิดจากการจ่ายชำระเพื่อซื้ออุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 ปี 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 4.8 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน เพ่ือ

นำมาใช้ในการจัดงานโครงการต่าง ๆ

 ในปี 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 5.6 ล้านบาท หลัก ๆ มาจากบริษัทจ่ายชำระหน้ีสินตามสัญญาเช่า และจ่ายชำระ

เงินกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÍÑµÃÒÊ‹Ç¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
อัตราส่วนสภาพคล่อง

 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.8 เท่า 1.7 เท่า และ 1.6 เท่าตามลำดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 

1.7 เท่า 1.6 เท่าและ 1.4 เท่าตามลำดับ จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อ

จ่ายชำระค่าใช้จ่าย และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท

 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเท่ากับ 9.2 เท่า 2.5 เท่า และ 1.3 เท่าตามลำดับ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

ปี 2561 – 2563 อยู่ระหว่าง 39 – 270 วัน จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้ามีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากมีลูกค้าได้มีการขอผ่อนผันการจ่ายชำระหน้ี

กับทางบริษัท เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงส่งผลให้ระยะเวลาการรับชำระหน้ีถูกเล่ือนออกไป

ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเท่ากับ 91.4 เท่า 3.0 เท่าและ 0.3 เท่าตามลำดับ ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียปี 2561 – 2563 

อยู่ระหว่าง 4 – 1,108 วัน ซ่ึงจะเห็นว่าแนวโน้มอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือลดลง หลัก ๆ มาจากบริษัทลดบทบาทในการขายสินค้าออนไลน์ลงเร่ิมจากปี 2561 

เป็นต้นมา

 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 11.5 เท่า 3.3 เท่าและ 2.9 เท่าตามลำดับ ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย

ปี 2561 – 2563 อยู่ระหว่าง 31 – 123 วัน จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้ามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริษัทได้นำเงินจากการรับชำระหนี้จาก

ลูกหนี้การค้ามาจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้การค้า จึงส่งผลให้ยอดเจ้าหนี้การค้าของบริษัทลดลงจากปี 2562 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา (COVID-19) บริษัทจึงเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้ีเพ่ือขอขยายระยะเวลาการจ่ายเงินด้วย

 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ระยะเวลาเงินสด (จำนวนวันที่กิจการจะได้รับเงินสดจากการดำเนินงาน(Cash Cycle)) เท่ากับ 12 วัน 157 วัน 

และ 1,255 วัน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการจ่ายชำระหน้ีเจ้าหน้ีการค้ายาวข้ึน จากการเจรจากับเจ้าหน้ีหลายรายในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

 ปี 2561 – 2563 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ (49.6)  ร้อยละ 20.2  และร้อยละ (32.0)  ซ่ึงจะเห็นได้ว่าในปี 2563 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงกว่าในปี 2562  หลัก ๆ มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุน

จากการดำเนินงานในปี 2563 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

 ปี 2561 – 2563 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับร้อยละ (21.7) ร้อยละ 8.9 และร้อยละ (13.8) ตามลำดับ  อัตราผลตอบแทน

จากสินทรัพย์ในปี 2563ลดลงกว่าปี 2562  สาเหตุหลัก ๆ มาจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

จึงส่งให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2563

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 1.4 เท่า 1.2 เท่าและ 1.3 เท่า ตามลำดับ 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 หลัก ๆ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหนี้สินจากสัญญา

เช่าซ้ือทรัพย์สิน



นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการบริษัท

   นายโอภาส เฉิดพันธ์ุ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

 คณะกรรมการบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและ
นำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

 คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมทั้งจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารเป็นผู้ทำหน้าที่ กำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าและเชื่อมั่นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะทางการเงิน 
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ 
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563096
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 4,456,926        14,745,173       4,424,008          14,067,203      

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 8 116,495,245    193,262,419    116,384,296      192,721,490    

สินคา้คงเหลือ 9 7,492,742        8,789,914         7,492,742          8,789,914        

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระหลกัประกนั

 ที�ถึงกาํหนดไถ่ถอนในหนึ�งปี 10 3,500,000        4,790,000         3,500,000          4,790,000        

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น - เงินฝากประจาํ 16,921             2,234                16,921               2,234               

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 11 7,263,157        9,098,307         6,857,992          8,691,065        
          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 139,224,991    230,688,047    138,675,959      229,061,906    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,981,272        1,988,995         1,999,995          1,999,995        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                   -                    6,349,980          5,149,980        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 111,308,928    93,506,112       111,164,928      93,362,112      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 5,623,591        5,543,763         5,543,551          5,454,194        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 8,604,114        8,934,388         8,604,114          8,934,388        

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 21,704,501      16,844,225       21,700,298        16,834,442      

เงินมดัจาํและเงินประกนั 1,185,950        1,178,450         1,185,950          1,178,450        
          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 150,408,356    127,995,933    156,548,816      132,913,561    

รวมสินทรัพย์ 289,633,347    358,683,980    295,224,775      361,975,467    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท เอ็ม วชัิ�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วนัที� 31 ธันวาคม 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 7
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หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 16 -                   20,900,000       -                     20,900,000      
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 17 59,837,719      88,552,368       59,831,219        88,468,168      
เจา้หนี� เงินลงทุน 13 -                   -                    3,749,985          2,549,985        
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 5,281,108        4,284,880         5,281,108          4,284,880        
หนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 13,799,962      11,850,323       13,799,962        11,850,323      
หนี� สินหมุนเวียนอื�น 5,178,395        6,661,536         5,167,960          6,629,191        
          รวมหนี� สินหมุนเวียน 84,097,184      132,249,107    87,830,234        134,682,547    

หนี�สินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว 19 35,476,693      8,821,413         35,476,693        8,821,413        
หนี� สินตามสัญญาเช่า 20 36,505,389      22,928,943       36,505,389        22,928,943      
เจา้หนี�การคา้ไม่หมุนเวียน 18 -                   17,987,537       -                     17,987,537      
ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 21 7,590,316        11,024,189       7,590,316          11,024,189      
          รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 79,572,398      60,762,082       79,572,398        60,762,082      

รวมหนี�สิน 163,669,582    193,011,189    167,402,632      195,444,629    
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
     ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 100,000,000    100,000,000    100,000,000      100,000,000    
     ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 
      หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 100,000,000    100,000,000    100,000,000      100,000,000    
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 88,102,029      88,102,029       88,102,029        88,102,029      
กาํไร(ขาดทุน)สะสม
     ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 1,000,000        1,000,000         1,000,000          1,000,000        
     ขาดทุนสะสม (62,688,532) (23,022,279) (61,279,886) (22,571,191)
รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 126,413,497    166,079,750    127,822,143      166,530,838    
ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 13 (449,732) (406,959) -                     -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 125,963,765    165,672,791    127,822,143      166,530,838    
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 289,633,347    358,683,980    295,224,775      361,975,467    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท เอ็ม วชัิ�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ  วนัที� 31 ธันวาคม 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 8
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายไดจ้ากการขาย 1,737,266 19,003,630 1,737,266 19,003,630
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 204,455,023 314,391,478 204,361,565 313,724,422
รายไดอื้�น 2,888,784 1,021,018 2,860,597 1,152,754
   รวมรายได้ 209,081,073 334,416,126 208,959,428 333,880,806
ตน้ทุนขาย 2,665,451 17,694,449 2,645,451 17,694,449
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 175,599,666 207,191,490 175,719,666 206,074,482
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 11,100,001 11,741,858 10,286,606 11,728,985
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 59,748,175 58,422,500 59,153,139 58,170,009
   รวมคา่ใชจ่้าย 249,113,293 295,050,297 247,804,862 293,667,925
กาํไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมดาํเนินงาน (40,032,220) 39,365,829 (38,845,434) 40,212,881
ตน้ทุนทางการเงิน (4,275,559) (2,283,094) (4,275,559) (2,283,094)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (7,723) (11,000) -                    -                    
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (44,315,502) 37,071,735 (43,120,993) 37,929,787
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 24 618,241 (7,284,001) 618,241 (7,284,001)
กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี (43,697,261) 29,787,734 (42,502,752) 30,645,786
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
   กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,742,571 (2,280,217) 4,742,571 (2,280,217)
หกั ผลกระทบของภาษีเงินได้ (948,514) 456,044              (948,514) 456,044             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 3,794,057             (1,824,173) 3,794,057          (1,824,173)
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (39,903,204) 27,963,561 (38,708,695) 28,821,613
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (43,460,310) 30,194,698 (42,502,752) 30,645,786
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม 13 (236,951) (406,964) -                    -                    

(43,697,261) 29,787,734 (42,502,752) 30,645,786
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (39,666,253) 28,370,525 (38,708,695) 28,821,613
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม 13 (236,951) (406,964) -                    -                    

(39,903,204) 27,963,561 (38,708,695) 28,821,613
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน                        
ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (0.22) 0.15 (0.21) 0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

บริษทั เอม็ วิชั�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 9ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 105



ทุนที�ออกและ
ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนสาํรองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 100,000,000                 88,102,029                1,000,000                         (51,392,804) 137,709,225                
กาํไรสาํหรับปี -                                -                             -                                    30,645,786                  30,645,786                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                                -                             -                                    (1,824,173) (1,824,173)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                             -                                    28,821,613                  28,821,613                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 100,000,000                 88,102,029                1,000,000                         (22,571,191) 166,530,838                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 100,000,000                 88,102,029                1,000,000                         (22,571,191) 166,530,838                
ขาดทุนสาํหรับปี -                                -                             -                                    (42,502,752) (42,502,752)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                                -                             -                                    3,794,057                    3,794,057                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                -                             -                                    (38,708,695) (38,708,695)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 100,000,000                 88,102,029                1,000,000                         (61,279,886) 127,822,143                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั เอ็ม วชัิ�น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 11097

รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ทุนที�ออกและ ผูเ้ป็นเจา้ของ ที�ไม่มีอาํนาจ

ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนสาํรองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 100,000,000         88,102,029              1,000,000                        (51,392,804) 137,709,225             -                       137,709,225        
ลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                           -                                   -                              -                            4,850,020             4,850,020             
ลูกหนี�ค่าหุน้ของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                        -                           -                                   -                              -                            (4,850,015) (4,850,015)
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี -                        -                           -                                   30,194,698                 30,194,698               (406,964) 29,787,734          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                        -                           -                                   (1,824,173) (1,824,173) -                       (1,824,173)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                           -                                   28,370,525                 28,370,525 (406,964) 27,963,561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 100,000,000         88,102,029              1,000,000                        (23,022,279) 166,079,750             (406,959) 165,672,791        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 100,000,000         88,102,029              1,000,000                        (23,022,279) 166,079,750             (406,959) 165,672,791        
เปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -                        -                           -                                   -                              -                            194,178                194,178                
ขาดทุนสาํหรับปี -                        -                           -                                   (43,460,310) (43,460,310) (236,951) (43,697,261)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                        -                           -                                   3,794,057 3,794,057                 -                       3,794,057             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                           -                                   (39,666,253) (39,666,253) (236,951) (39,903,204)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 100,000,000         88,102,029              1,000,000                        (62,688,532) 126,413,497             (449,732) 125,963,765        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั เอม็ วชัิ�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 

บาท

งบการเงินรวม

หนา้ 10

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563106



 

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (44,315,502) 37,071,735 (43,120,993) 37,929,787
รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน
     กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (569) -                  (569) -                  
     กาํไรจากการขายเงินลงทุน (467) 430,991 (467) 430,991
     ค่าเผื�อการรับคืนสินคา้ -                  (118,915) -                  (118,915)
     ค่าเผื�อผลขาดทุนทางดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น(2562 : หนี�สงสยัจะสูญ) 7,338,473 485,450 7,093,773 485,450
     ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ(กลบัรายการ) 400,210 (222,471) 400,210 (222,471)
     ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,723 11,000            -                  -                  
     ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 194,178 -                  -                  -                  
     ค่าเสื�อมราคา 14,623,808 10,168,606 14,623,808 10,168,606
     ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,540,172 1,725,960 1,530,643 1,720,230
     จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                  396,917 -                  396,917
     กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (237,660) (249,595) (237,660) (249,595)
     ตดัจาํหน่ายวสัดุสิ�นเปลือง 112,711 -                  112,711 -                  
     ภาษีหกั ณ ที�จ่ายตดัจ่าย -                  21,543 -                  21,543
     ผลประโยชน์พนกังานเมื�อออกจากงาน 1,308,698 1,179,659 1,308,698 1,179,659
     ดอกเบี�ยรับ (51,289) (197,347) (23,103) (194,082)
     ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 4,275,559 2,283,094 4,275,559 2,283,094
กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน (14,803,955) 52,986,627 (14,037,390) 53,831,214
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิ�มขึ�น)
     ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 69,428,701 (45,443,533) 69,243,421 (44,902,604)
     สินคา้คงเหลือ 784,251 (5,384,576) 784,251 (5,384,576)
     สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,835,150 (2,390,549) 1,833,073 (1,983,307)
     เงินมดัจาํและเงินประกนั (7,500) 225 (7,500) 225
หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)
     เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น (46,708,186) (33,475,460) (46,802,657) (33,559,660)
     หนี� สินหมุนเวียนอื�น (1,655,310) 4,036,750 (1,461,230) 4,004,405
เงินสดจ่ายจากการดาํเนินงาน 8,873,151 (29,670,516) 9,551,968 (27,994,303)

     จ่ายภาษีเงินได้ (4,860,277) (7,681,367) (4,865,856) (7,671,584)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 4,012,874 (37,351,883) 4,686,112 (35,665,887)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

บริษทั เอม็ วชัิ�น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563108

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  14 
  

1. ข้อมูลทั�วไป 

ข้อมูลทั�วไปของบริษัท 

บริษทั เอ็ม วิชั�น จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการจดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือ ไอที และสินคา้เทคโนโลยีต่างๆ 
งานแข่งขนักีฬา งานท่องเที�ยว งานสัมมนา และอื�นๆ ตลอดจนผลิตและจาํหน่ายสื�อในรูปแบบต่างๆ ทั� งสื�อออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั� งประกอบธุรกิจพาณิชย ์สถานที�ตั� งของบริษัทอยู่ที�  11/1 ซอยรามคาํแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที�ปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทาํให้
เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลต่อกิจกรรมธุรกิจของกลุ่มบริษทั นาํมาซึ�งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผล
กระทบทางการเงินที�เกี�ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี� สินและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ทั�งนี� ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆโดยจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบเมื�อสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีขาดทุนสะสมในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 61.3 ลา้นบาท และ 
22.6 ลา้นบาทตามลาํดบั (งบแสดงฐานะการเงินรวม 62.7 ลา้นบาทและ 23.0 ลา้นบาทตามลาํดบั) ซึ� งเป็นผลจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019  ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อรายไดข้องธุรกิจจาก
การจดังานและกิจกรรมต่างๆในช่วงที�ผา่นมา อยา่งไรก็ตามบริษทัไดเ้ขา้เสนองานการจดังานและกิจกรรมต่างๆอยา่งต่อเนื�องเพื�อ
เพิ�มยอดรายไดแ้ละผลกาํไรในอนาคต ทั� งนี� ผูบ้ริหารเชื�อว่าบริษทัจะสามารถจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั� นและระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินเมื�อถึงกาํหนดชาํระ ดงันั�นงบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํขึ�นตามขอ้สมมติที�วา่บริษทัจะดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทยซึ�งกาํหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
กาํหนดสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน รวมทั�งเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี� สิน
ที�อาจเกิดขึ�น ณ วนัที�ในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาที�เสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลขที�เกิดขึ�น
จริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลขประมาณการขึ�นจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และ
สิ�งที�ไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีที�สุดแลว้ 

บริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั�งหมดมีการปัดเศษ เพื�อใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

งบการเงินไดจ้ัดทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็น        
อยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

เพื�อความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดมี้การแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินที�จดัทาํเป็นภาษาไทย 

รายการบญัชีที�สาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยที�รวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 

2563 2562 2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลักประกันเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 1,290,000 (4,790,000) 1,290,000 (4,790,000)
เงินลงทุนระยะส้ันเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (13,651) 22,707,545 (13,651) 22,707,545
เงินสดจายลงทุนในบริษัทยอย -                  -                  -                  (2,599,995)
เงินสดจายลงทุนในบริษัทรวม -                  (1,999,995) -                  (1,999,995)
ดอกเบ้ียรับ 51,289 197,347 23,103 194,082
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 597,197 397,304 597,197 397,304
เงินสดจายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ (9,009,296) (8,563,942) (9,009,296) (8,419,942)
เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (1,620,000) (2,608,922) (1,620,000) (2,513,623)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (8,704,461) 5,339,337 (8,732,647) 2,975,376
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (20,900,000) 20,900,000 (20,900,000) 20,900,000
เงินสดจายชําระหน้ีตามสัญญาเชา (8,244,780) (8,707,130) (8,244,780) (8,707,130)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 30,000,000 -                  30,000,000 -                  
จายชําระเงินกูยืมระยะยาว (2,348,492) (5,056,783) (2,348,492) (5,056,783)
จายดอกเบ้ีย (4,103,388) (2,283,094) (4,103,388) (2,283,094)
เงินสดรับจากสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมจากการชําระคาหุนในบริษัทยอย-                  5 -                  -                  

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (5,596,660) 4,852,998 (5,596,660) 4,852,993
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง - สุทธิ (10,288,247) (27,159,548) (9,643,195) (27,837,518)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 14,745,173 41,904,721 14,067,203 41,904,721
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 4,456,926 14,745,173 4,424,008 14,067,203

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีมิใชเงินสด
         ซ้ืออุปกรณโดยทําสัญญาเชาการเงิน 23,770,865 20,706,697 23,770,865 20,706,697
         ซ้ืออุปกรณโดยบันทึกบัญชีเจาหน้ีอ่ืน 6,000 810,525 6,000 810,525
         เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ียังไมจายชําระ -                  -                  1,200,000 2,549,985
         การเรียกชําระคาหุนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ียังไมจายชําระ-                  4,850,015 -                  -                  
         ดอกเบ้ียคางจาย 172,171 -                  172,171 -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1. ข้อมูลทั�วไป 

ข้อมูลทั�วไปของบริษัท 

บริษทั เอ็ม วิชั�น จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการจดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือ ไอที และสินคา้เทคโนโลยีต่างๆ 
งานแข่งขนักีฬา งานท่องเที�ยว งานสัมมนา และอื�นๆ ตลอดจนผลิตและจาํหน่ายสื�อในรูปแบบต่างๆ ทั� งสื�อออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั� งประกอบธุรกิจพาณิชย ์สถานที�ตั� งของบริษัทอยู่ที�  11/1 ซอยรามคาํแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที�ปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทาํให้
เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลต่อกิจกรรมธุรกิจของกลุ่มบริษทั นาํมาซึ�งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผล
กระทบทางการเงินที�เกี�ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี� สินและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ทั�งนี� ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆโดยจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบเมื�อสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีขาดทุนสะสมในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 61.3 ลา้นบาท และ 
22.6 ลา้นบาทตามลาํดบั (งบแสดงฐานะการเงินรวม 62.7 ลา้นบาทและ 23.0 ลา้นบาทตามลาํดบั) ซึ� งเป็นผลจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019  ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อรายไดข้องธุรกิจจาก
การจดังานและกิจกรรมต่างๆในช่วงที�ผา่นมา อยา่งไรก็ตามบริษทัไดเ้ขา้เสนองานการจดังานและกิจกรรมต่างๆอยา่งต่อเนื�องเพื�อ
เพิ�มยอดรายไดแ้ละผลกาํไรในอนาคต ทั� งนี� ผูบ้ริหารเชื�อว่าบริษทัจะสามารถจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั� นและระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินเมื�อถึงกาํหนดชาํระ ดงันั�นงบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํขึ�นตามขอ้สมมติที�วา่บริษทัจะดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�อง 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทยซึ�งกาํหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
กาํหนดสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน รวมทั�งเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี� สิน
ที�อาจเกิดขึ�น ณ วนัที�ในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาที�เสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลขที�เกิดขึ�น
จริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลขประมาณการขึ�นจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และ
สิ�งที�ไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีที�สุดแลว้ 

บริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั�งหมดมีการปัดเศษ เพื�อใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

งบการเงินไดจ้ัดทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็น        
อยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

เพื�อความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดมี้การแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินที�จดัทาํเป็นภาษาไทย 

รายการบญัชีที�สาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยที�รวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 
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งบการเงินรวมนี�ไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทัยอ่ย ซึ�งบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมดงัต่อไปนี�  

ในเดือนธนัวาคม 2563 บริษทัลงทุนเพิ�มในบริษทัไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั จาํนวน 240,000 หุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม ทาํให้สัดส่วน
การถือหุน้เปลี�ยนจากเดิม 52% เป็น 76% 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ที�เริ�มมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุงและฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงั
วนัที� 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มี
เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ�งไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�    
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื�องมอืทางการเงนิ 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จาํนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
     ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 
     ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
     ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
     ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
     ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื�องมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของ
เครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

 จดัตั�งขึ�น วนัที�เริ�มมีอาํนาจ สัดส่วนการถือหุน้ 
ชื�อบริษทั ในประเทศ ควบคุม โดยบริษทั (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย   2563 2562 
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั ไทย 2 เมษายน 2562 76 52 
ดาํเนินธุรกิจให้คาํปรึกษาด้านสื�อสารประชาสัมพันธ์     

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั ไทย 24 เมษายน 2562 51 51 
ดาํเนินธุรกิจขายและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  
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การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต โดยกลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นต่อสินทรัพยท์าง
การเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ� นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการ
พิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายสุาํหรับลูกหนี�การคา้  
มาตรฐานกลุ่มนี�ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั   

         มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สัญญาเช่า และการตีความ 
มาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที�มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า 
การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดั
ประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 
มาตรฐานกลุ่มนี�ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั    

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที�                        
1 มกราคม 2564 
ในระหวา่งปี 2563 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวนทั�งสิ�น 16 ฉบบั ซึ�งประกาศใน         ราช
กิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2564 เป็น
ตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสาํคญั คาํนิยามของธุรกิจ และขอ้กาํหนดทางการบญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิรูป
อตัราดอกเบี�ยอา้งอิง 
นอกจากนั�นในเดือนมกราคม 2564 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�ง
ปรับปรุงจากปี 2563 จาํนวน 5 ฉบบั ซึ� งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป (ยกเวน้เรื�องการยินยอมลดค่าเช่าที�เกี�ยวขอ้งกบั COVID 19 
จะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มิถุนายน 2563) ซึ� งการปรับปรุงดงักล่าวเกิดจากการแกไ้ข
หรือปรับปรุงหลักการที� เกี�ยวข้องกับการยินยอมลดค่าเช่าที� เกี�ยวข้องกับ COVID-19 ซึ� งเข้าเงื�อนไขตามที�ระบุไว ้และ
ขอ้กาํหนดทางการบญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง - ระยะที� 2  
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งมาเริ�มถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่มบริษทัเมื�อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบังคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวที�มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดที�จะเริ�มถือปฏิบติั 

4. ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื�องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  
ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�  16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการ
เปลี�ยนแปลง ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ 



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 4,456,926        14,745,173       4,424,008          14,067,203      

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 8 116,495,245    193,262,419    116,384,296      192,721,490    

สินคา้คงเหลือ 9 7,492,742        8,789,914         7,492,742          8,789,914        

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระหลกัประกนั

 ที�ถึงกาํหนดไถ่ถอนในหนึ�งปี 10 3,500,000        4,790,000         3,500,000          4,790,000        

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น - เงินฝากประจาํ 16,921             2,234                16,921               2,234               

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 11 7,263,157        9,098,307         6,857,992          8,691,065        
          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 139,224,991    230,688,047    138,675,959      229,061,906    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,981,272        1,988,995         1,999,995          1,999,995        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                   -                    6,349,980          5,149,980        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 111,308,928    93,506,112       111,164,928      93,362,112      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 5,623,591        5,543,763         5,543,551          5,454,194        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 8,604,114        8,934,388         8,604,114          8,934,388        

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 21,704,501      16,844,225       21,700,298        16,834,442      

เงินมดัจาํและเงินประกนั 1,185,950        1,178,450         1,185,950          1,178,450        
          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 150,408,356    127,995,933    156,548,816      132,913,561    

รวมสินทรัพย์ 289,633,347    358,683,980    295,224,775      361,975,467    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท เอ็ม วชัิ�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วนัที� 31 ธันวาคม 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

 

หนา้  16 
 

การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต โดยกลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นต่อสินทรัพยท์าง
การเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ� นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการ
พิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายสุาํหรับลูกหนี�การคา้  
มาตรฐานกลุ่มนี�ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั   

         มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สัญญาเช่า และการตีความ 
มาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที�มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า 
การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดั
ประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 
มาตรฐานกลุ่มนี�ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั    

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที�                        
1 มกราคม 2564 
ในระหวา่งปี 2563 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวนทั�งสิ�น 16 ฉบบั ซึ�งประกาศใน         ราช
กิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2564 เป็น
ตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสาํคญั คาํนิยามของธุรกิจ และขอ้กาํหนดทางการบญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิรูป
อตัราดอกเบี�ยอา้งอิง 
นอกจากนั�นในเดือนมกราคม 2564 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�ง
ปรับปรุงจากปี 2563 จาํนวน 5 ฉบบั ซึ� งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป (ยกเวน้เรื�องการยินยอมลดค่าเช่าที�เกี�ยวขอ้งกบั COVID 19 
จะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มิถุนายน 2563) ซึ� งการปรับปรุงดงักล่าวเกิดจากการแกไ้ข
หรือปรับปรุงหลักการที� เกี�ยวข้องกับการยินยอมลดค่าเช่าที� เกี�ยวข้องกับ COVID-19 ซึ� งเข้าเงื�อนไขตามที�ระบุไว ้และ
ขอ้กาํหนดทางการบญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง - ระยะที� 2  
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งมาเริ�มถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่มบริษทัเมื�อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบังคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวที�มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดที�จะเริ�มถือปฏิบติั 

4. ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื�องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  
ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�  16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการ
เปลี�ยนแปลง ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ 



บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  
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สัญญาเช่า  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 มาถือปฏิบัติครั� งแรก สัญญาเช่าที�เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน     
กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัที�นํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัครั� งแรก 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 บาท 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าที�เปิดเผย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 1,637,014 
หกั สญัญาเช่าระยะสั�นและสญัญาเช่าที�สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า  (1,637,014) 
หนี� สินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 34,779,266 
หนี� สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 34,779,266 
หนี� สินตามสญัญาเช่าขา้งตน้ ประกอบดว้ย  

หนี� สินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 11,850,323 
หนี� สินสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 22,928,943 

 34,779,266 

5. นโยบายการบัญชี 

5.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง 
ซึ�งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.2 สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดย  
วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน ตน้ทุนของการซื�อประกอบดว้ยราคาซื�อ และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินคา้นั�น เช่น   ค่า
อากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที�ไดรั้บคืน มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บประมาณ
จากราคาปกติที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย งานระหว่างทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือ
มูลค่าสุทธิที�จะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า 

บริษทับันทึกเท่าที�จาํเป็นสาํหรับบัญชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยัหรือเสื�อมคุณภาพ 

5.3 ต้นทุนในการทาํให้เสร็จสิ�นตามสัญญา 
กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนในการทาํให้เสร็จสิ�นตามสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ซึ� งใชเ้พื�อสร้างทรัพยากรหรือใชใ้นการปรับปรุง
ทรัพยากรของกิจการเพื�อนาํไปใชใ้นการปฏิบัติตามภาระที�ตอ้งปฏิบัติให้สําเร็จในอนาคต และกิจการคาดว่าจะไดรั้บคืน
ตน้ทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยแ์ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และ
จะบนัทึกค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่สิ�งตอบแทนที�จะไดรั้บหัก
ดว้ยตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้ง 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 16 -                   20,900,000       -                     20,900,000      
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 17 59,837,719      88,552,368       59,831,219        88,468,168      
เจา้หนี� เงินลงทุน 13 -                   -                    3,749,985          2,549,985        
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 5,281,108        4,284,880         5,281,108          4,284,880        
หนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20 13,799,962      11,850,323       13,799,962        11,850,323      
หนี� สินหมุนเวียนอื�น 5,178,395        6,661,536         5,167,960          6,629,191        
          รวมหนี� สินหมุนเวียน 84,097,184      132,249,107    87,830,234        134,682,547    

หนี�สินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว 19 35,476,693      8,821,413         35,476,693        8,821,413        
หนี� สินตามสัญญาเช่า 20 36,505,389      22,928,943       36,505,389        22,928,943      
เจา้หนี�การคา้ไม่หมุนเวียน 18 -                   17,987,537       -                     17,987,537      
ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 21 7,590,316        11,024,189       7,590,316          11,024,189      
          รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 79,572,398      60,762,082       79,572,398        60,762,082      

รวมหนี�สิน 163,669,582    193,011,189    167,402,632      195,444,629    
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
     ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 100,000,000    100,000,000    100,000,000      100,000,000    
     ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 
      หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 100,000,000    100,000,000    100,000,000      100,000,000    
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 88,102,029      88,102,029       88,102,029        88,102,029      
กาํไร(ขาดทุน)สะสม
     ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 1,000,000        1,000,000         1,000,000          1,000,000        
     ขาดทุนสะสม (62,688,532) (23,022,279) (61,279,886) (22,571,191)
รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 126,413,497    166,079,750    127,822,143      166,530,838    
ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 13 (449,732) (406,959) -                     -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 125,963,765    165,672,791    127,822,143      166,530,838    
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 289,633,347    358,683,980    295,224,775      361,975,467    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท เอ็ม วชัิ�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ  วนัที� 31 ธันวาคม 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 8
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  
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เครื�องมอืทางการเงนิ 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าและมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินตามที�
กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี�  
งบการเงนิรวม บาท 

  
การจดัประเภทและวดัมูลค่า                                                                     

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 

 

มูลค่าตาม
หลกัการบญัชี

เดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไร
ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,745,173 - - 14,745,173 14,745,173 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 
   (ยกเวน้เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ     
   ตน้ทุนตามสญัญาจ่ายล่วงหนา้ 
   และเงินทดรองจ่ายโครงการ) 124,615,287 - - 124,615,287 124,615,287 
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระหลกัประกนั
ที�ถึงกาํหนดไถ่ถอนในหนึ�งปี 4,790,000 - - 4,790,000 4,790,000 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น      
 - เงินฝากประจาํ * 2,234 - - 2,234 2,234 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 144,152,694 - - 144,152,694 144,152,694 
 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ บาท 

  
การจดัประเภทและวดัมูลค่า                                                                               

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 

 

มูลค่าตาม 
หลกัการบญัชี

เดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไร
ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,067,203 - - 14,067,203 14,067,203 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 
   (ยกเวน้เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ     
   ตน้ทุนตามสญัญาจ่ายล่วงหนา้ 
   และเงินทดรองจ่ายโครงการ) 124,128,582 - - 124,128,582 124,128,582 
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระหลกัประกนั
ที�ถึงกาํหนดไถ่ถอนในหนึ�งปี 4,790,000 - - 4,790,000 4,790,000 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น      
    - เงินฝากประจาํ * 2,234 - - 2,234 2,234 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 142,988,019 - - 142,988,019 142,988,019 
* เดิมจดัประเภทอยูใ่น เงินลงทุนชั�วคราว 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้หนี� สินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 



บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  
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สัญญาเช่า  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 มาถือปฏิบัติครั� งแรก สัญญาเช่าที�เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน     
กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัที�นํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัครั� งแรก 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 บาท 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าที�เปิดเผย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 1,637,014 
หกั สญัญาเช่าระยะสั�นและสญัญาเช่าที�สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า  (1,637,014) 
หนี� สินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 34,779,266 
หนี� สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 34,779,266 
หนี� สินตามสญัญาเช่าขา้งตน้ ประกอบดว้ย  

หนี� สินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 11,850,323 
หนี� สินสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 22,928,943 

 34,779,266 

5. นโยบายการบัญชี 

5.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง 
ซึ�งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.2 สินค้าคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดย  
วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน ตน้ทุนของการซื�อประกอบดว้ยราคาซื�อ และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินคา้นั�น เช่น   ค่า
อากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที�ไดรั้บคืน มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บประมาณ
จากราคาปกติที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย งานระหว่างทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือ
มูลค่าสุทธิที�จะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า 

บริษทับันทึกเท่าที�จาํเป็นสาํหรับบัญชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยัหรือเสื�อมคุณภาพ 

5.3 ต้นทุนในการทาํให้เสร็จสิ�นตามสัญญา 
กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนในการทาํให้เสร็จสิ�นตามสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ซึ� งใชเ้พื�อสร้างทรัพยากรหรือใชใ้นการปรับปรุง
ทรัพยากรของกิจการเพื�อนาํไปใชใ้นการปฏิบัติตามภาระที�ตอ้งปฏิบัติให้สําเร็จในอนาคต และกิจการคาดว่าจะไดรั้บคืน
ตน้ทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยแ์ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และ
จะบนัทึกค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่สิ�งตอบแทนที�จะไดรั้บหัก
ดว้ยตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้ง 
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5.4 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษทัร่วมเป็นกิจการที�บริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบาย
ทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมนโยบายดงักล่าว การมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัถูกสันนิษฐาน
วา่มีอยูเ่มื�อบริษทัมีอาํนาจในการออกเสียงในกิจการอื�นตั�งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเริ�มแรกดว้ยราคาทุน 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน และ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของบริษัทร่วม นับจากวนัที�มีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ จนถึงวนัที�การมีอิทธิพลอย่างมี
นยัสําคญันั�นสิ�นสุดลง เมื�อผลขาดทุนที�บริษทัไดรั้บปันส่วนจากบริษทัร่วมมีจาํนวนเกินกวา่ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆจะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละ
หยดุรับรู้ส่วนผลขาดทุน เวน้แต่กรณีที�บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายเงินเพื�อชาํระภาระผูกพนัแทนในนาม
บริษทัร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า(ถา้มี) 

5.5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษทัย่อยหมายถึงกิจการที�กลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเมื�อกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจาก
การใช้อาํนาจเหนือผูไ้ด้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั� งแต่วนัที�        
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม
นบัจากวนัที�กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 
กิจการจะตดัรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่ได้เกิดขึ�นจริงระหว่าง     
กลุ่มบริษทั นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปลี�ยนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า(ถา้มี)  
กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที� เป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษัท 
สําหรับการซื�อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุน้ที�ซื�อมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้และกาํไรหรือขาดทุนจากการขาย ในส่วนไดเ้สียที�ไม่มี
อาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.6 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื�อเริ�มแรกตามราคาทุน สินทรัพยท์ุกประเภทยกเวน้ที�ดินแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยราคาทุนเดิมหักค่าเสื�อมราคาสะสม 
ค่าเสื�อมราคา อาคารและอุปกรณ์คาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งันี�  

  จาํนวนปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 20 
อุปกรณ์ในการจดังาน 2, 3, 5 
เครื�องตกแต่งและเครื�องใชส้าํนกังาน 3, 5 
ยานพาหนะและส่วนควบ 2, 3, 5, 10 
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การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีที�เกิดรายการขึ�น ตน้ทุนของการปรับปรุงจะถูก
รวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยเ์มื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที�จะไหลเขา้สู่บริษทั
จะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใชป้ระโยชน์เดิมของสินทรัพยที์�มีไวต้ั� งแต่ตน้ เมื�อได้มาซึ� งสินทรัพยที์�มีอยู่ในปัจจุบัน       
การปรับปรุงหลกัจะถูกตดัค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ที�เหลืออยูข่องสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 
กาํไรขาดทุนจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ กาํหนดขึ�นจากราคาตามบญัชีและไดร้วมอยู่ในการคาํนวณกาํไรจาก
การดาํเนินงาน 
งานระหวา่งทาํแสดงในราคาทุนโดยที�ยงัไม่มีการตดัค่าเสื�อมราคาจนกระทั�งสินทรัพยน์ั�นจะแลว้เสร็จและพร้อมที�จะใชง้านได้
ตามวตัถุประสงค ์
ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

5.7 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
ค่าใชจ่้ายที�เกิดจากการพฒันาที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบแพลตฟอร์มที�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซึ� ง
บริษทัเป็นผูพ้ฒันา จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงันี�  

 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคที�กิจการจะทาํแพลตฟอร์มใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื�อนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
 ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะทาํแพลตฟอร์มใหเ้สร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 กิจการมีความสามารถที�จะนาํแพลตฟอร์มนั�นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงวา่แพลตฟอร์มนั�นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอื�นไดเ้พียงพอที�จะนาํมาใชเ้พื�อทาํใหก้าร
พฒันาเสร็จสิ�นสมบูรณ์ และนาํแพลตฟอร์มมาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้
 กิจการมีความสามารถที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัแพลตฟอร์มที�เกิดขึ�นในระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่ง
น่าเชื�อถือ 

ตน้ทุนโดยตรงที�รับรู้เป็นส่วนหนึ� งของแพลตฟอร์มจะรวมถึงตน้ทุนพนักงานที�ทาํงานในทีมพฒันาแพลตฟอร์มและ
ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งในจาํนวนเงินที�เหมาะสม 
ตน้ทุนการพฒันาอื�นที�ไม่เขา้เงื�อนไขเหล่านี� จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี� รับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตน้ทุนในการพฒันาแพลตฟอร์มจะรับรู้เป็นสินทรัพย์
และตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมาณ 3, 5 และ 10 ปี 

5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 
ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชห้รือสินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�นของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี� มูลค่าที�
คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคา
ใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดวา่
จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงการประเมินความ



092 ºÃÔÉÑ· àÍ็Á ÇÔªÑ่¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 115

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

 

หนา้  20 
 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีที�เกิดรายการขึ�น ตน้ทุนของการปรับปรุงจะถูก
รวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยเ์มื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที�จะไหลเขา้สู่บริษทั
จะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใชป้ระโยชน์เดิมของสินทรัพยที์�มีไวต้ั� งแต่ตน้ เมื�อได้มาซึ� งสินทรัพยที์�มีอยู่ในปัจจุบัน       
การปรับปรุงหลกัจะถูกตดัค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ที�เหลืออยูข่องสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 
กาํไรขาดทุนจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ กาํหนดขึ�นจากราคาตามบญัชีและไดร้วมอยู่ในการคาํนวณกาํไรจาก
การดาํเนินงาน 
งานระหวา่งทาํแสดงในราคาทุนโดยที�ยงัไม่มีการตดัค่าเสื�อมราคาจนกระทั�งสินทรัพยน์ั�นจะแลว้เสร็จและพร้อมที�จะใชง้านได้
ตามวตัถุประสงค ์
ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

5.7 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
ค่าใชจ่้ายที�เกิดจากการพฒันาที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบแพลตฟอร์มที�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซึ� ง
บริษทัเป็นผูพ้ฒันา จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงันี�  

 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคที�กิจการจะทาํแพลตฟอร์มใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื�อนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
 ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะทาํแพลตฟอร์มใหเ้สร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 กิจการมีความสามารถที�จะนาํแพลตฟอร์มนั�นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงวา่แพลตฟอร์มนั�นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอื�นไดเ้พียงพอที�จะนาํมาใชเ้พื�อทาํใหก้าร
พฒันาเสร็จสิ�นสมบูรณ์ และนาํแพลตฟอร์มมาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้
 กิจการมีความสามารถที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัแพลตฟอร์มที�เกิดขึ�นในระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่ง
น่าเชื�อถือ 

ตน้ทุนโดยตรงที�รับรู้เป็นส่วนหนึ� งของแพลตฟอร์มจะรวมถึงตน้ทุนพนักงานที�ทาํงานในทีมพฒันาแพลตฟอร์มและ
ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งในจาํนวนเงินที�เหมาะสม 
ตน้ทุนการพฒันาอื�นที�ไม่เขา้เงื�อนไขเหล่านี� จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหน้านี� รับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตน้ทุนในการพฒันาแพลตฟอร์มจะรับรู้เป็นสินทรัพย์
และตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมาณ 3, 5 และ 10 ปี 

5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 
ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชห้รือสินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�นของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี� มูลค่าที�
คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคา
ใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดวา่
จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงการประเมินความ
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เสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ� งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์�กาํลงัพิจารณา
อยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� งเหมาะสม
กบัสินทรัพย ์ซึ� งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย 
โดยการจาํหน่ายนั�น ผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชี� ที�แสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�รับรู้ใน
งวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั�น และจะกลบัรายการ    
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช ้กาํหนดมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน
ภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั� งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีที�ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนทนัที 

5.9 สัญญาเช่า  
นโยบายการบญัชีที�ถือปฏิบติัหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 
ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญา
จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั�นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์�ระบุไดส้าํหรับ
ช่วงเวลาหนึ�งเพื�อการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน กลุ่มบริษทัประเมินอายสุญัญาเช่าตามระยะเวลาที�บอกเลิกไม่ไดที้�ระบุใน
สญัญาเช่าหรือตามระยะเวลาที�เหลืออยูข่องสญัญาเช่าที�มีผลอยู ่โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า
หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใชสิ้ทธิเลือกนั�นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�จะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั�น ทั� งนี� พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงในเทคโนโลย ี
และ/หรือ การเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสั�นและ
สัญญาเช่าที�สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล (วนัที�สินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึก
สินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้�งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนี� สินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดั
มูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนี� สินตามสัญญาเช่า
จากการรับรู้เริ�มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�น จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือ
ก่อนวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล และหกัดว้ยสิ�งจูงใจตามสญัญาเช่าที�ไดรั้บ 

หากบริษทัไม่มีความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่บริษทัเมื�อสิ�นสุดอายุ
สญัญาเช่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเสื�อมราคาโดยวธีิเสน้ตรงนบัจากวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลจนถึงวนัสิ�นสุดของอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัสิ�นสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ�นก่อน 
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เสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ� งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์�กาํลงัพิจารณา
อยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� งเหมาะสม
กบัสินทรัพย ์ซึ� งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย 
โดยการจาํหน่ายนั�น ผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชี� ที�แสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�รับรู้ใน
งวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั�น และจะกลบัรายการ    
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช ้กาํหนดมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน
ภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั� งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีที�ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนทนัที 

5.9 สัญญาเช่า  
นโยบายการบญัชีที�ถือปฏิบติัหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 
ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญา
จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั�นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์�ระบุไดส้าํหรับ
ช่วงเวลาหนึ�งเพื�อการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน กลุ่มบริษทัประเมินอายสุญัญาเช่าตามระยะเวลาที�บอกเลิกไม่ไดที้�ระบุใน
สญัญาเช่าหรือตามระยะเวลาที�เหลืออยูข่องสญัญาเช่าที�มีผลอยู ่โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า
หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใชสิ้ทธิเลือกนั�นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�จะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั�น ทั� งนี� พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงในเทคโนโลย ี
และ/หรือ การเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสั�นและ
สัญญาเช่าที�สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล (วนัที�สินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึก
สินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้�งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนี� สินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดั
มูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนี� สินตามสัญญาเช่า
จากการรับรู้เริ�มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�น จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือ
ก่อนวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล และหกัดว้ยสิ�งจูงใจตามสญัญาเช่าที�ไดรั้บ 

หากบริษทัไม่มีความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่บริษทัเมื�อสิ�นสุดอายุ
สญัญาเช่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเสื�อมราคาโดยวธีิเสน้ตรงนบัจากวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลจนถึงวนัสิ�นสุดของอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัสิ�นสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ�นก่อน 
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คา่เสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่าหรืออายกุาร
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั�นกวา่ หากความเป็นเจา้ของใน
สินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบับริษทัเมื�อสิ�นสุดอายสุญัญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือก
ซื�อ ค่าเสื�อมราคาจะคาํนวณจากอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้
ดงันี�  

ยานพาหนะและส่วนควบ 5, 10 ปี 

หนี�สินตามสัญญาเช่า 
หนี� สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า จาํนวนเงินที�
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที�หักด้วยสิ� งจูงใจตามสัญญาเช่า จาํนวนเงินที�คาดว่าจะจ่ายภายใต้การ
รับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซื�อซึ� งมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�กลุ่มบริษทัจะใช้
สิทธินั�น และการจ่ายค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสญัญาเช่าแสดงให้เห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิ
ในการยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรที�ไม่ขึ�นอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เหตกุารณ์หรือ
เงื�อนไขซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั�นไดเ้กิดขึ�น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบี� ยการกูย้ืมส่วนเพิ�ม ณ วนัที�
สญัญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบี�ยตามนยัของหนี� สินสัญญาเช่านั�นไม่สามารถกาํหนดได ้ทั�งนี� อตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วน
เพิ�มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเสี�ยงที�เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั�น 
หลงัจากวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสญัญาเช่าจะเพิ�มขึ�นจากดอกเบี�ยของหนี� สินตามสญัญาเช่า 
และลดลงจากการจ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า นอกจากนี�  มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูกจดัมูลค่าใหม่
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี�ยนแปลงในการประเมิน
สิทธิเลือกซื�อสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างองิมมูีลค่าตํ�า 
สัญญาเช่าที�มีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นับตั�งแต่วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ� งสินทรัพยอ์า้งอิงมี
มูลค่าตํ�า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

นโยบายการบญัชีที�ถือปฏิบติัก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563 

สญัญาเช่าสินทรัพยที์�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่ โดยจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหนี� สินและค่าใชจ่้ายทางการเงิน
เพื�อให้ได้อตัราดอกเบี� ยคงที�ต่อหนี� สินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยที์�ไดม้า
ตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่า  

สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยโ์ดยที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ห้เช่า            
จะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) 
จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั�น 
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ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่าหรืออายกุาร
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั�นกวา่ หากความเป็นเจา้ของใน
สินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบับริษทัเมื�อสิ�นสุดอายสุญัญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือก
ซื�อ ค่าเสื�อมราคาจะคาํนวณจากอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้
ดงันี�  

ยานพาหนะและส่วนควบ 5, 10 ปี 

หนี�สินตามสัญญาเช่า 
หนี� สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า จาํนวนเงินที�
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที�หักด้วยสิ� งจูงใจตามสัญญาเช่า จาํนวนเงินที�คาดว่าจะจ่ายภายใต้การ
รับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซื�อซึ� งมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�กลุ่มบริษทัจะใช้
สิทธินั�น และการจ่ายค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสญัญาเช่าแสดงให้เห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิ
ในการยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรที�ไม่ขึ�นอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เหตุการณ์หรือ
เงื�อนไขซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั�นไดเ้กิดขึ�น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบี� ยการกูย้ืมส่วนเพิ�ม ณ วนัที�
สญัญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบี�ยตามนยัของหนี� สินสัญญาเช่านั�นไม่สามารถกาํหนดได ้ทั�งนี� อตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วน
เพิ�มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเสี�ยงที�เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั�น 
หลงัจากวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสญัญาเช่าจะเพิ�มขึ�นจากดอกเบี�ยของหนี� สินตามสญัญาเช่า 
และลดลงจากการจ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่า นอกจากนี�  มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูกจดัมูลค่าใหม่
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี�ยนแปลงในการประเมิน
สิทธิเลือกซื�อสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างองิมมูีลค่าตํ�า 
สัญญาเช่าที�มีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นับตั�งแต่วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ� งสินทรัพยอ์า้งอิงมี
มูลค่าตํ�า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

นโยบายการบญัชีที�ถือปฏิบติัก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563 

สญัญาเช่าสินทรัพยที์�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่ โดยจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหนี� สินและค่าใชจ่้ายทางการเงิน
เพื�อให้ได้อตัราดอกเบี� ยคงที�ต่อหนี� สินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยที์�ไดม้า
ตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่า  

สัญญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยโ์ดยที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ห้เช่า            
จะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) 
จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั�น 
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5.10 ประมาณการหนี�สิน 

บริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี� สินเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจาก
การอนุมานอนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของ
ทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระภาระผูกพนัและจาํนวนที�ตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ รายจ่ายที�จะไดรั้บคืนบนัทึก
เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเมื�อการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอนเมื�อไดจ่้ายชาํระประมาณการหนี� สินไปแลว้ 

5.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

   บริษทัและพนกังานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ�งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงิน
ที�บริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี� ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินที�
บริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

   โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ�งบริษทัถือวา่เงินชดเชย
ดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชี� ยวชาญ อิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น  

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั�งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที�มีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือ
เมื�อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที�เกี�ยวขอ้ง 

5.12 การรับรู้รายได้ 

         รายไดจ้ากการให้บริการจดังานรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ� ง โดยอา้งอิงกบัขั�นความสําเร็จของงานและรับรู้เมื�อให้บริการเสร็จ
โดยวธีิเสน้ตรงตามระยะเวลาการใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการให้บริการงานโฆษณา เอเจนซี�และบริการอื�นๆรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ�ง โดยอา้งอิงกบัขั�นความสาํเร็จของ
งานและรับรู้เมื�อไดใ้หบ้ริการแลว้ 
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รายได้จากการขายสินค้าจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ� ง เมื�อบริษัทได้โอนอาํนาจควบคุมในสินคา้ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าแล้ว 
กล่าวคือเมื�อมีการส่งมอบสินคา้ ลูกหนี�การคา้จะถูกรับรู้เมื�อสินคา้ไดมี้การส่งมอบให้แก่ลูกคา้ ณ สถานที�ที�ลูกคา้กาํหนดและ
บริษทัมีสิทธิที�จะไดรั้บสิ�งตอบแทนตามเงื�อนไขระยะเวลาการรับชาํระเงิน รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที�ไดรั้บหรือคาด
วา่จะไดรั้บ 

รายไดที้�รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ� ง
จะจดัประเภทเป็นลูกหนี�การคา้เมื�อกิจการมีสิทธิที�จะไดรั้บชาํระโดยปราศจากเงื�อนไข 

จาํนวนเงินที�กิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระที�ตอ้งปฏิบติัให้กบัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “รายไดรั้บล่วงหนา้” 
ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ�งจะรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อไดป้ฏิบติัตามภาระที�ระบุไวใ้นสญัญาเสร็จสิ�น  

ดอกเบี�ยรับรับรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของสินทรัพย ์

5.13 ภาษีเงนิได้ 
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 
บริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษี
ตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนั
สิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน  

บริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ที�บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลด
มูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึก
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

5.14 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน  
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�
ชาํระแลว้ในระหวา่งปีของแต่ละปี 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  
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รายได้จากการขายสินค้าจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ� ง เมื�อบริษัทได้โอนอาํนาจควบคุมในสินคา้ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าแล้ว 
กล่าวคือเมื�อมีการส่งมอบสินคา้ ลูกหนี�การคา้จะถูกรับรู้เมื�อสินคา้ไดมี้การส่งมอบให้แก่ลูกคา้ ณ สถานที�ที�ลูกคา้กาํหนดและ
บริษทัมีสิทธิที�จะไดรั้บสิ�งตอบแทนตามเงื�อนไขระยะเวลาการรับชาํระเงิน รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที�ไดรั้บหรือคาด
วา่จะไดรั้บ 

รายไดที้�รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ� ง
จะจดัประเภทเป็นลูกหนี�การคา้เมื�อกิจการมีสิทธิที�จะไดรั้บชาํระโดยปราศจากเงื�อนไข 

จาํนวนเงินที�กิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระที�ตอ้งปฏิบติัให้กบัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “รายไดรั้บล่วงหนา้” 
ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ�งจะรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อไดป้ฏิบติัตามภาระที�ระบุไวใ้นสญัญาเสร็จสิ�น  

ดอกเบี�ยรับรับรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของสินทรัพย ์

5.13 ภาษีเงนิได้ 
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 
บริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษี
ตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนั
สิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน  

บริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ที�บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลด
มูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึก
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

5.14 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน  
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�
ชาํระแลว้ในระหวา่งปีของแต่ละปี 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  
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5.15 เครื�องมอืทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชีที�ถือปฏิบติัตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการเฉพาะ
ในกรณีที�เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม สาํหรับลูกหนี�
การคา้ที�ไม่มีองคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนยัสาํคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคา
ของรายการ  

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเริ�มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจาก
แผนธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์าง
การเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื�อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั�นเพื�อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และเงื�อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที�เป็นการรับชาํระ
เพียงเงินตน้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�ระบุไวเ้ท่านั�น  

สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบี� ยที�แท้จริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั� งนี�       
ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตดัรายการ การเปลี�ยนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทั�งนี�  สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อคา้  ซึ� งกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจัด
ประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และสินทรัพยท์างการเงินที�มีกระแสเงินสดที�ไม่ได้
รับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี�ย 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนี�สินทางการเงนิ 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกสําหรับหนี� สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจดั
ประเภทหนี� สินทางการเงินเป็นหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบี�ยที�
แทจ้ริง ทั�งนี�  ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตดัรายการหนี� สินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�
แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือ
ตน้ทุนที�ถือเป็นส่วนหนึ�งของอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงนั�นดว้ย ทั�งนี�  ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงแสดงเป็น
ส่วนหนึ�งของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
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การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้นไดส้ินสุดลง หรือ
ไดมีการโอนสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น รวมถึงไดมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยนั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยนั้น แมวาจะไมมีการโอนหรือไมไดคงไวซ่ึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยนั้น   

กลุมบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแลว มีการยกเลิกภาระ
ผูกพันนั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยูใหเปนหนี้สินใหมจาก
ผูใหกูรายเดียวกันซ่ึงมีขอกําหนดที่แตกตางกันอยางมาก หรือมีการแกไขขอกํา หนดของหนี้ สินที่มีอยูอยางเปน
สาระสําคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรูหนี้สินใหม โดยรับรูผลแตกตางของมูลคาตามบัญชีดังกลาว
ในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 

กลุมบริษัทใชวิธีการอยางงายในการคํานวณและรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับ
ลูกหนี้การคาและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา  โดยอางอิงจากขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต 
ปรับปรุงดวยขอมูลการคาดการณไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ  

ในกรณีที่ความเส่ียงดานเครดิตของสินทรัพยไมไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก กลุมบริษัทวัด
มูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา ในขณะที่
หากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก กลุมบริษัทวัดมูลคาผล
ขาดทุนดวยจํานวนเงินที่เทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดจําหนายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดวาจะไมไดรับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกตอไป 

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงดวยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน                   
ก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใชไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู และกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระ
ดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพยและชําระหนี้สินพรอมกัน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําห รับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการ
วิเคราะหอายุหนี้ 
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การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้นไดส้ินสุดลง หรือ
ไดมีการโอนสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น รวมถึงไดมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยนั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยนั้น แมวาจะไมมีการโอนหรือไมไดคงไวซ่ึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยนั้น   

กลุมบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแลว มีการยกเลิกภาระ
ผูกพันนั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยูใหเปนหนี้สินใหมจาก
ผูใหกูรายเดียวกันซ่ึงมีขอกําหนดที่แตกตางกันอยางมาก หรือมีการแกไขขอกํา หนดของหนี้ สินที่มีอยูอยางเปน
สาระสําคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรูหนี้สินใหม โดยรับรูผลแตกตางของมูลคาตามบัญชีดังกลาว
ในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 

กลุมบริษัทใชวิธีการอยางงายในการคํานวณและรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับ
ลูกหนี้การคาและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา  โดยอางอิงจากขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต 
ปรับปรุงดวยขอมูลการคาดการณไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ  

ในกรณีที่ความเส่ียงดานเครดิตของสินทรัพยไมไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก กลุมบริษัทวัด
มูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา ในขณะที่
หากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก กลุมบริษัทวัดมูลคาผล
ขาดทุนดวยจํานวนเงินที่เทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยูของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดจําหนายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดวาจะไมไดรับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกตอไป 

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงดวยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน                   
ก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใชไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบจํานวนเงินที่รับรู และกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระ
ดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพยและชําระหนี้สินพรอมกัน 

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติกอนวันที่ 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําห รับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการ
วิเคราะหอายุหนี้ 

 

 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2563122

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

 

หนา้  27 
 

เงนิลงทุน 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ�งบริษทัถือเป็นเงินลงทุนเพื�อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของ
หน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ บริษทับนัทึกการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือ
ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
บริษทัใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทึกใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.16 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอนหนี� สินให้ผูอื้�นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้�อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัใชร้าคาเสนอ
ซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ�งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้ง
กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�
จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด  
ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  
 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 
 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  
ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับ
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

5.17 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคญั 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเรื�องที�
มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและ
ต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้   การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  
รายได้จากสัญญาที�ทาํกบัลูกค้า 
การระบุภาระที�ต้องปฏิบัติ 
ในการระบุภาระที�ตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้เพื�อพิจารณาวา่สินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที�
แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกนั ก็ต่อเมื�อสินคา้หรือบริการ
ดงักล่าวสามารถระบุไดว้า่แยกจากสินคา้หรือบริการอื�นในสญัญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั�น 

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  
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การกาํหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 
ในการกาํหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียด
ของสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้เพื�อพิจารณาวา่ภาระที�ตอ้งปฏิบติันั�นเสร็จสิ�นตลอดช่วงเวลาหนึ�งหรือเสร็จสิ�น ณ เวลาใดเวลา
หนึ�ง ทั�งนี�  กิจการจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ�ง เมื�อเป็นไปตามเงื�อนไขขอ้ใดขอ้หนึ�งต่อไปนี�  

- ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของกิจการในขณะที�กิจการปฏิบติังาน  
- การปฏิบติังานของกิจการก่อใหเ้กิดสินทรัพยที์�ลูกคา้ควบคุมในขณะที�สร้างสินทรัพยด์งักล่าว หรือ 
- การปฏิบติังานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยที์�กิจการสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์อื�นได ้และกิจการมีสิทธิในการ

รับชาํระสาํหรับการปฏิบติังานที�เสร็จสิ�นถึงปัจจุบนั 
ในกรณีที�ไม่เขา้เงื�อนไขขา้งตน้ กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ� ง ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินวา่ภาระที�ตอ้งปฏิบติันั�นไดเ้สร็จสิ�นลงเมื�อใด 
ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี�การคา้ 
ในการประมาณค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี�การคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต อายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ที�มีความเสี�ยงดา้นเครดิตที�คลา้ยคลึงกนั เป็น
ตน้ ทั�งนี�  ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจ
ไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ที�เกิดขึ�นจริงในอนาคต 
ประมาณการรับคืนสินคา้ 
ประมาณการลดหนี� ที�เกิดจากการรับคืนสินคา้ประมาณขึ�นโดยพิจารณาจากอตัรายอดรับคืนเทียบกบัยอดขายในอดีตโดยถวัเฉลี�ย 
ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
บริษทัพิจารณาค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนัของสินคา้
คงเหลือเป็นเกณฑ ์มูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บหมายถึง มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บจากการขายหักดว้ยค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจาก
การทาํใหสิ้นคา้นั�นพร้อมขายไดใ้นราคาที�คาดวา่จะไดรั้บ 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํ
การประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเช่นนั�นเกิดขึ�น 
นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่าย
บริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  
หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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การกาํหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 
ในการกาํหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียด
ของสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้เพื�อพิจารณาวา่ภาระที�ตอ้งปฏิบติันั�นเสร็จสิ�นตลอดช่วงเวลาหนึ�งหรือเสร็จสิ�น ณ เวลาใดเวลา
หนึ�ง ทั�งนี�  กิจการจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ�ง เมื�อเป็นไปตามเงื�อนไขขอ้ใดขอ้หนึ�งต่อไปนี�  

- ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของกิจการในขณะที�กิจการปฏิบติังาน  
- การปฏิบติังานของกิจการก่อใหเ้กิดสินทรัพยที์�ลูกคา้ควบคุมในขณะที�สร้างสินทรัพยด์งักล่าว หรือ 
- การปฏิบติังานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยที์�กิจการสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์อื�นได ้และกิจการมีสิทธิในการ

รับชาํระสาํหรับการปฏิบติังานที�เสร็จสิ�นถึงปัจจุบนั 
ในกรณีที�ไม่เขา้เงื�อนไขขา้งตน้ กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ� ง ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินวา่ภาระที�ตอ้งปฏิบติันั�นไดเ้สร็จสิ�นลงเมื�อใด 
ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี�การคา้ 
ในการประมาณค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี�การคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต อายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ที�มีความเสี�ยงดา้นเครดิตที�คลา้ยคลึงกนั เป็น
ตน้ ทั�งนี�  ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจ
ไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ที�เกิดขึ�นจริงในอนาคต 
ประมาณการรับคืนสินคา้ 
ประมาณการลดหนี� ที�เกิดจากการรับคืนสินคา้ประมาณขึ�นโดยพิจารณาจากอตัรายอดรับคืนเทียบกบัยอดขายในอดีตโดยถวัเฉลี�ย 
ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
บริษทัพิจารณาค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนัของสินคา้
คงเหลือเป็นเกณฑ ์มูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บหมายถึง มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บจากการขายหักดว้ยค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจาก
การทาํใหสิ้นคา้นั�นพร้อมขายไดใ้นราคาที�คาดวา่จะไดรั้บ 
ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํ
การประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเช่นนั�นเกิดขึ�น 
นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ในการนี� ฝ่าย
บริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  
หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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คดีฟ้องร้อง 

บริษทัมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที�ถูกฟ้องร้องแลว้และเชื�อมั�นวา่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ�นจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน  

5.18 บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักับบริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั        
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกบับริษทั รวมถึงบริษทัที�ทาํหน้าที�ถือหุ้น      
บริษทัย่อย และกิจการที�เป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกัน  นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันยงัหมายรวมถึง    
บริษทัร่วมและบุคคลซึ�งถือหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือ พนกังานของบริษทั ตลอดทั�งสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการ
ที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั�น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเนื�อหา     
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

6. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
6.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา 

ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคาระหวา่งบริษทักบับุคคล และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�   

 ลกัษณะความสัมพันธ์ รายการ นโยบายราคา 
บริษัทย่อย    
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั   รายไดค้่าบริการ 

ค่าบริการจ่าย 
ราคาที�ตกลงตามสัญญา 
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 
   ราคาคู่คา้รายอื�น 

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต 
จาํกดั 

ถือหุน้โดยบริษทั รายไดค้่าบริการ ราคาที�ตกลงตามสัญญา 

บริษัทร่วม    
บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั รายไดค้่าบริการ ราคาที�ตกลงตามสัญญา 
บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั    
บริษทั เอม็วี ฟดูส์ จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั ค่าซื�อสินคา้ 

 
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง  
  ราคาคู่คา้รายอื�น 

บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จาํกดั  
     (มหาชน) 

กรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั ค่าบริการจ่าย ราคาที�ตกลงตามสัญญา 

บริษทั สตูดิโอ 888 จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั รายไดค้่าบริการ ราคาที�ตกลงตามสัญญา 
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั กรรมการบริษทั คํ�าประกนั ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

 

หนา้  29 
 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัมีหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ� งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที�ถูกฟ้องร้องแลว้และเชื�อมั�นวา่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ�นจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินดงักล่าว ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน  

5.18 บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักับบริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั        
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกบับริษทั รวมถึงบริษทัที�ทาํหน้าที�ถือหุ้น      
บริษทัย่อย และกิจการที�เป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกัน  นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันยงัหมายรวมถึง    
บริษทัร่วมและบุคคลซึ�งถือหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือ พนกังานของบริษทั ตลอดทั�งสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการ
ที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั�น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเนื�อหา     
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

6. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
6.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา 

ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคาระหวา่งบริษทักบับุคคล และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�   

 ลกัษณะความสัมพันธ์ รายการ นโยบายราคา 
บริษัทย่อย    
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั   รายไดค้่าบริการ 

ค่าบริการจ่าย 
ราคาที�ตกลงตามสัญญา 
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 
   ราคาคู่คา้รายอื�น 

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต 
จาํกดั 

ถือหุน้โดยบริษทั รายไดค้่าบริการ ราคาที�ตกลงตามสัญญา 

บริษัทร่วม    
บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั รายไดค้่าบริการ ราคาที�ตกลงตามสัญญา 
บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั    
บริษทั เอม็วี ฟดูส์ จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั ค่าซื�อสินคา้ 

 
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง  
  ราคาคู่คา้รายอื�น 

บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จาํกดั  
     (มหาชน) 

กรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั ค่าบริการจ่าย ราคาที�ตกลงตามสัญญา 

บริษทั สตูดิโอ 888 จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั รายไดค้่าบริการ ราคาที�ตกลงตามสัญญา 
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั กรรมการบริษทั คํ�าประกนั ไม่มีค่าธรรมเนียม 

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  
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6.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน  
ยอดคงเหลือระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีดงันี�  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนี�การค้า (หมายเหตุ 8)     
     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - 2,140,000 - 2,140,000 
ลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น (หมายเหตุ 8)     
     บริษทัยอ่ย - - 54,973 62,073 
     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 117,700 - 117,700 - 

รวม 117,700 - 172,673 62,073 
   เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ (หมายเหตุ 8)    

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  1,605,000 2,407,500 1,605,000 2,407,500 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 17)     
     บริษทัยอ่ย - - 53,500 - 
เจ้าหนี�เงนิลงทุน (หมายเหตุ 13)     
     บริษทัยอ่ย - - 3,749,985 2,549,985 

6.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกบับุคคลและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั  
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งบริษทักบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี�  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายได้อื�น     

บริษทัยอ่ย - - -                 135,000 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 110,000 - 110,000 - 

       รวม 110,000 - 110,000                 135,000 
ซื�อสินค้าและอุปกรณ์     
   บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,468 344,776 6,468 344,776 
ค่าบริการจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 120,000 120,000 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 802,500 - 802,500 - 
   รวม 802,500 - 922,500 120,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร     
    ผลประโยชน์ระยะสั�น 18,332,227 25,336,927 18,332,227 25,336,927 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 759,468 576,583 759,468 576,583 
       รวม 19,091,695 25,913,510 19,091,695 25,913,510 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  
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6.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน  
ยอดคงเหลือระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีดงันี�  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนี�การค้า (หมายเหตุ 8)     
     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - 2,140,000 - 2,140,000 
ลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น (หมายเหตุ 8)     
     บริษทัยอ่ย - - 54,973 62,073 
     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 117,700 - 117,700 - 

รวม 117,700 - 172,673 62,073 
   เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ (หมายเหตุ 8)    

     บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  1,605,000 2,407,500 1,605,000 2,407,500 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 17)     
     บริษทัยอ่ย - - 53,500 - 
เจ้าหนี�เงนิลงทุน (หมายเหตุ 13)     
     บริษทัยอ่ย - - 3,749,985 2,549,985 

6.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกบับุคคลและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั  
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งบริษทักบับุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี�  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายได้อื�น     

บริษทัยอ่ย - - -                 135,000 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 110,000 - 110,000 - 

       รวม 110,000 - 110,000                 135,000 
ซื�อสินค้าและอุปกรณ์     
   บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,468 344,776 6,468 344,776 
ค่าบริการจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 120,000 120,000 
บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 802,500 - 802,500 - 
   รวม 802,500 - 922,500 120,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร     
    ผลประโยชน์ระยะสั�น 18,332,227 25,336,927 18,332,227 25,336,927 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 759,468 576,583 759,468 576,583 
       รวม 19,091,695 25,913,510 19,091,695 25,913,510 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 76,266 78,966 74,783 74,783 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 85,611 1,290,972 61,961 1,267,291 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 4,295,049 13,375,235 4,287,264 12,725,129 

       รวม 4,456,926 14,745,173 4,424,008 14,067,203 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ยร้อยละ 0.25 ต่อปี (2562 : ร้อยละ 0.25 - 0.50  ต่อปี) 

8. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนี�การคา้ - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั        
    (หมายเหตุ 6.2) - 2,140,000 - 2,140,000 
ลูกหนี�การคา้ - บริษทัอื�น  83,099,827 112,839,447 82,974,827 112,345,047 
     รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ  83,099,827 114,979,447 82,974,827 114,485,047 
รายไดที้�ยงัไม่เรียกชาํระ 6,947,310 9,568,340 6,947,310 9,568,340 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ - บริษทัที� 
     เกี�ยวขอ้งกนั  (หมายเหตุ 6.2) 1,605,000 2,407,500 1,605,000 2,407,500 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,302,898 3,367,440 2,284,696 3,313,062 
ตน้ทุนตามสัญญาจ่ายล่วงหนา้ 8,721,064 42,426,891 8,721,064 42,426,891 
เงินทดรองจ่ายโครงการ 13,667,068 20,499,679 13,644,348  20,445,455 
ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น - บริษทัยอ่ย       

(หมายเหตุ 6.2)                             - - 54,973 62,073 
ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น - บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง

กนั    (หมายเหตุ 6.2) 117,700 - 117,700 - 
ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น - บริษทัอื�น 34,378 13,122 34,378 13,122 
     รวม 116,495,245 193,262,419 116,384,296 192,721,490 

 

 
 

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  
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ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนี�การคา้      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 36,664,538 69,560,320 36,564,538 69,065,920 
เกินกาํหนดชาํระ     

นอ้ยกวา่  3 เดือน 4,099,393  25,588,703 4,099,393  25,588,703 
3 - 6 เดือน 10,218,857  19,498,824 10,218,857  19,498,824 
7 - 12 เดือน 28,055,960  331,600 28,055,960  331,600 
มากกวา่ 12 เดือน 11,724,702 325,150 11,455,002  325,150 

รวม 90,763,450 115,304,597 90,393,750  114,810,197  
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาด  
        วา่จะเกิดขึ�น (2562: ค่าเผื�อหนี�  
      สงสยัจะสูญ) (7,663,623) (325,150) (7,418,923)  (325,150) 

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 83,099,827 114,979,447 82,974,827 114,485,047 
ลูกหนี�การคา้จาํนวน 10.6 ลา้นบาทไดโ้อนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าบริการ เพื�อคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน 
ตามหมายเหตุ 16  
การเปลี�ยนแปลงของบญัชีค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี�การคา้ มีรายละเอียดดงันี�  

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ  วนัที� 1 มกราคม 2563 (325,150) (325,150) 
สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (7,338,473) (7,093,773) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 (7,663,623) (7,418,923) 

ตารางต่อไปนี�แสดงรายละเอียดความเสี�ยงของลูกหนี�การคา้ตามตารางการตั�งค่าเผื�อของกลุ่มบริษทัและของบริษทั 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
การประเมินราย

ลูกหนี�  สุทธิ 
  ลูกหนี�การคา้ - จาํนวนวนัที�เกินกาํหนดชาํระ   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
ไม่เกิน 

กาํหนดชาํระ 
นอ้ยกวา่ 
3 เดือน 

3 - 6  
เดือน 

7 - 12 
เดือน 

มากกวา่ 
12 เดือน รวม   

อตัราผลขาดทุนทางดา้น 
   เครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 0.02% 

0.05 - 
0.15% 

0.25 - 
0.68% 

1.14 -
29.90% 100%    

มลูค่ารวมตามบญัชีที�คาด  
   วา่ลูกหนี�จะปฏิบติัผดิสัญญา 36,665 4,099 10,219 28,056 2,743 81,782 8,982 90,764 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตที� 
   คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอาย ุ (4) (4) (67) (4,846) (2,743) (7,664) - (7,664) 
      74,118 8,982 83,100 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

 

หนา้  32 
 

ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนี�การคา้      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 36,664,538 69,560,320 36,564,538 69,065,920 
เกินกาํหนดชาํระ     

นอ้ยกวา่  3 เดือน 4,099,393  25,588,703 4,099,393  25,588,703 
3 - 6 เดือน 10,218,857  19,498,824 10,218,857  19,498,824 
7 - 12 เดือน 28,055,960  331,600 28,055,960  331,600 
มากกวา่ 12 เดือน 11,724,702 325,150 11,455,002  325,150 

รวม 90,763,450 115,304,597 90,393,750  114,810,197  
หกั  ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาด  
        วา่จะเกิดขึ�น (2562: ค่าเผื�อหนี�  
      สงสยัจะสูญ) (7,663,623) (325,150) (7,418,923)  (325,150) 

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 83,099,827 114,979,447 82,974,827 114,485,047 
ลูกหนี�การคา้จาํนวน 10.6 ลา้นบาทไดโ้อนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าบริการ เพื�อคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน 
ตามหมายเหตุ 16  
การเปลี�ยนแปลงของบญัชีค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นของลูกหนี�การคา้ มีรายละเอียดดงันี�  

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ  วนัที� 1 มกราคม 2563 (325,150) (325,150) 
สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (7,338,473) (7,093,773) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 (7,663,623) (7,418,923) 

ตารางต่อไปนี�แสดงรายละเอียดความเสี�ยงของลูกหนี�การคา้ตามตารางการตั�งค่าเผื�อของกลุ่มบริษทัและของบริษทั 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
การประเมินราย

ลูกหนี�  สุทธิ 
  ลูกหนี�การคา้ - จาํนวนวนัที�เกินกาํหนดชาํระ   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
ไม่เกิน 

กาํหนดชาํระ 
นอ้ยกวา่ 
3 เดือน 

3 - 6  
เดือน 

7 - 12 
เดือน 

มากกวา่ 
12 เดือน รวม   

อตัราผลขาดทุนทางดา้น 
   เครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 0.02% 

0.05 - 
0.15% 

0.25 - 
0.68% 

1.14 -
29.90% 100%    

มลูค่ารวมตามบญัชีที�คาด  
   วา่ลูกหนี�จะปฏิบติัผดิสัญญา 36,665 4,099 10,219 28,056 2,743 81,782 8,982 90,764 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตที� 
   คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอาย ุ (4) (4) (67) (4,846) (2,743) (7,664) - (7,664) 
      74,118 8,982 83,100 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

 

หนา้  33 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
การประเมินราย

ลูกหนี�  สุทธิ 
  ลูกหนี�การคา้ - จาํนวนวนัที�เกินกาํหนดชาํระ    

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
ไม่เกิน 

กาํหนดชาํระ 
นอ้ยกวา่ 
3 เดือน 

3 - 6  
เดือน 

7 - 12 
เดือน 

มากกวา่ 
12 เดือน รวม   

อตัราผลขาดทุนทางดา้น 
   เครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 0.02% 

0.05 - 
0.15% 

0.25 - 
0.68% 

1.14 -
29.90% 100%    

มลูค่ารวมตามบญัชีที�คาด  
   วา่ลูกหนี�จะปฏิบติัผดิสัญญา 36,565 4,099 10,219 28,056 2,498 81,437 8,957 90,394 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตที� 
   คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอาย ุ (4) (4) (67) (4,846) (2,498) (7,419) - (7,419) 
      74,018 8,957 82,975 

9. สินค้าคงเหลอื 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

  สินคา้สาํเร็จรูป 8,980,463  9,877,425  8,980,463  9,877,425  
  หกั ค่าเผื�อการปรับลดมูลค่าสินคา้ (1,487,721) (1,087,511)  (1,487,721) (1,087,511)  
  สินคา้สาํเร็จรูป-สุทธิ 7,492,742  8,789,914  7,492,742  8,789,914  

ในระหว่างปี 2563 บริษทับันทึกปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บเป็นจาํนวน 0.4 ลา้นบาท            
โดยแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขาย 

10. เงนิฝากธนาคารที�ตดิภาระหลกัประกนัที�ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ�งปี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีเงินฝากธนาคารจาํนวน 3.5 ลา้นบาทและ 4.8 ลา้นบาท ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัสินเชื�อ
กบัธนาคารในประเทศสองแห่งตามหมายเหตุ 16 และหมายเหตุ 30 เงินฝากธนาคารที�ติดภาระหลกัประกนัส่วนที�ไถ่ถอน
ภายในหนึ�งปีพิจารณาจากกาํหนดการจ่ายชาํระหนี� คืนตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสญัญา 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีซื�อยงัไม่ถึงกาํหนด 2,921,392 5,148,993 2,919,292  5,144,815  
เงินมดัจาํและเงินประกนั 4,341,765 3,949,314 3,938,700  3,546,250  
    รวม 7,263,157 9,098,307 6,857,992 8,691,065 

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

 

หนา้  34 
 

12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

  ทุนชาํระ  บาท 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ แลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั เอม็อาร์  
  คอนเน็กซ์
จาํกดั 

ใหบ้ริการดา้นการจดั 
แข่งขนักีฬาแบบ
ครบวงจร 5,000,000 40 40 1,999,995 1,999,995 1,981,272 1,988,995 

 

 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

เงินปันผลรับ 
สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

 2563 2562 2563 2562 
บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จาํกดั 7,723 11,000 - - 
ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัครั� งที� 1/2562  เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติลงทุนในบริษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จาํกดั 
ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน บริษทัร่วมดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั�งบริษทักบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือน
เมษายน 2562 และเรียกชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวนแลว้ 

สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย : พนับาท) 

 จาํนวนเงิน 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,933 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 28 
หนี� สินหมุนเวยีน (8) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 4,953 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ - สุทธิ 1,981 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัร่วมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย : พนับาท) 

 จาํนวนเงิน 
รายได ้ 1 
ขาดทุน 20 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

 

หนา้  34 
 

12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

  ทุนชาํระ  บาท 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ แลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั เอม็อาร์  
  คอนเน็กซ์
จาํกดั 

ใหบ้ริการดา้นการจดั 
แข่งขนักีฬาแบบ
ครบวงจร 5,000,000 40 40 1,999,995 1,999,995 1,981,272 1,988,995 

 

 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

เงินปันผลรับ 
สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

 2563 2562 2563 2562 
บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จาํกดั 7,723 11,000 - - 
ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัครั� งที� 1/2562  เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติลงทุนในบริษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จาํกดั 
ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน บริษทัร่วมดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั�งบริษทักบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือน
เมษายน 2562 และเรียกชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวนแลว้ 

สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย : พนับาท) 

 จาํนวนเงิน 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,933 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 28 
หนี� สินหมุนเวยีน (8) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 4,953 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ - สุทธิ 1,981 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัร่วมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย : พนับาท) 

 จาํนวนเงิน 
รายได ้ 1 
ขาดทุน 20 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

 

หนา้  35 
 

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 
   ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท) (ร้อยละ) (บาท) 
   2563 2562 2563 2562 

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั 

บริการใหค้าํปรึกษาดา้น   
   สื�อสารประชาสมัพนัธ์   
   และบริการอื�นๆที� 
   เกี�ยวขอ้ง 5,000,000 76 52 3,799,995 2,599,995 

บริษทั มลัติเทคโนโลย ี 
       เอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั 

ขายและใหบ้ริการดา้น    
   เทคโนโลยสีารสนเทศ  5,000,000 51 51 2,549,985 2,549,985 

     6,349,980 5,149,980 

การเปลี�ยนแปลงของส่วนได้เสียที�ไม่มอีาํนาจควบคุมมดีงันี� 
 บาท 

ชื�อบริษทั 

สดัส่วนที�ถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ที�ไม่มีอาํนาจ
ควบคุม (ร้อยละ) 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 
เปลี�ยนสดัส่วนการถือ

หุน้ในบริษทัยอ่ย 

กาํไรหรือขาดทุนที�แบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียที�ไม่มี
อาํนาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหวา่งปี 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั 24 48 (433,624) (388,352) 194,178 - (239,450) (388,357) 
บริษทั มลัติเทคโนโลย ี 
       เอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั 49 49 (16,108) (18,607) - - 2,499 (18,607) 
          รวม   (449,732) (406,959) 194,178 - (236,951) (406,964) 

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัครั� งที� 1/2562 เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติลงทุนในบริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั 
และบริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จาํกัด ในสัดส่วนร้อยละ 52 และ 51 ของทุนจดทะเบียนตามลาํดับ บริษัทย่อยดังกล่าวได้
ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั�งบริษทักบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือนเมษายน 2562 และเรียกชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวน 

ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัครั� งที� 8/2563 เมื�อวนัที� 21 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดเ้พิ�มจาํนวนหุ้นในบริษทั ไอดอลมาสเตอร์ 
จาํกดั จาํนวน 240,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 5 บาท รวม 1.2 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัถือสดัส่วนร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นของบริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดัและบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จาํกดั 
ดงันั�นบริษทัแสดงเงินคา้งชาํระดงักล่าวเป็นเจา้หนี� เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 1.2 ลา้นบาทและ 2.5 ลา้นบาท
ตามลาํดบั รวมเป็น 3.7 ลา้นบาท (วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษทัยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นของบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จาํกดั 
ดงันั�นบริษทัแสดงเงินคา้งชาํระดังกล่าวเป็นเจา้หนี� เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 2.5 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุ 6.2
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  40 
 

15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
งบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

 

 บาท 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหวา่ง

พฒันา รวม 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2562    
ราคาทุน 5,884,175 619,235 6,503,410 
หกั    ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,445,692) - (1,445,692) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 4,438,483 619,235 5,057,718 
รายการระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562    
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 4,438,483 619,235  5,057,718 
บวก  ซื�อเพิ�ม              173,870               2,435,052  2,608,922 
หกั    ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (396,917)   - (396,917) 
         ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,725,960) - (1,725,960) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,489,476 3,054,287 5,543,763 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562    
ราคาทุน 5,260,651 3,054,287 8,314,938 
หกั    ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,771,175) - (2,771,175) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,489,476 3,054,287 5,543,763 
รายการระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563    
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 2,489,476 3,054,287 5,543,763 
บวก  ซื�อเพิ�ม 20,000 1,600,000 1,620,000 
หกั    ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,540,172) - (1,540,172) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 969,304 4,654,287 5,623,591 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563    
ราคาทุน 5,280,652 4,654,287 9,934,939 
หกั   ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,311,348) - (4,311,348) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 969,304 4,654,287 5,623,591 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  40 
 

15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
งบการเงนิรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

 

 บาท 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหวา่ง

พฒันา รวม 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2562    
ราคาทุน 5,884,175 619,235 6,503,410 
หกั    ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,445,692) - (1,445,692) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 4,438,483 619,235 5,057,718 
รายการระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562    
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 4,438,483 619,235  5,057,718 
บวก  ซื�อเพิ�ม              173,870               2,435,052  2,608,922 
หกั    ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (396,917)   - (396,917) 
         ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,725,960) - (1,725,960) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,489,476 3,054,287 5,543,763 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562    
ราคาทุน 5,260,651 3,054,287 8,314,938 
หกั    ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,771,175) - (2,771,175) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,489,476 3,054,287 5,543,763 
รายการระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563    
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 2,489,476 3,054,287 5,543,763 
บวก  ซื�อเพิ�ม 20,000 1,600,000 1,620,000 
หกั    ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,540,172) - (1,540,172) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 969,304 4,654,287 5,623,591 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563    
ราคาทุน 5,280,652 4,654,287 9,934,939 
หกั   ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,311,348) - (4,311,348) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 969,304 4,654,287 5,623,591 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  41 
 

15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน (ต่อ) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

 

 

 บาท 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหวา่ง

พฒันา รวม 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2562    
ราคาทุน 5,884,175 619,235 6,503,410 
หกั    ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,445,692) - (1,445,692) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 4,438,483 619,235 5,057,718 
รายการระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562    
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 4,438,483  619,235  5,057,718 
บวก  ซื�อเพิ�ม  78,571  2,435,052  2,513,623 
หกั    ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (396,917)  - (396,917) 
          ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,720,230) - (1,720,230) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีสิ�นปี 2,399,907 3,054,287 5,454,194 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562    
ราคาทุน 5,165,352 3,054,287 8,219,639 
หกั    ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,765,445) - (2,765,445) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,399,907 3,054,287 5,454,194 
รายการระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563    
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 2,399,907 3,054,287 5,454,194 
บวก  ซื�อเพิ�ม 20,000 1,600,000 1,620,000 
หกั    ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (1,530,643) - (1,530,643) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 889,264 4,654,287 5,543,551 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563    
ราคาทุน 5,185,352 4,654,287 9,839,639 
หกั    ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,296,088) - (4,296,088) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 889,264 4,654,287 5,543,551 

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  42 
 

16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ 
  บาท 

 อตัราดอกเบี�ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ต่อปี) 2563 2562 2563 2562 
ตั�วสญัญาใชเ้งิน ร้อยละ 4 - 5 - 20,900,000 - 20,900,000 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 27 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2562 : 39.9 ลา้นบาท) โดยมีที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของบริษทัตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 เงินฝากธนาคารตามที�กล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 10 เป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและบางส่วนคํ�าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานบริการตามหมายเหต ุ
8  

17. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจา้หนี�การคา้ 17,153,947 45,001,813 17,153,947 45,001,813 
เจา้หนี�การคา้ส่วนที�ครบกาํหนดชาํระในปี (หมายเหตุ 18) 25,587,537 16,000,000 25,587,537 16,000,000 
หนี� สินที�เกิดจากสญัญา - รายไดรั้บล่วงหนา้ 6,906,851 7,309,148 6,906,851 7,309,148 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอื�น 9,205,504 18,684,334 9,145,504 18,600,134 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6.2) - - 53,500 - 
ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย และเจา้หนี�สรรพากร 944,272 701,223 944,272 701,223 
เจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 39,608 855,850 39,608 855,850 
   รวม 59,837,719 88,552,368 59,831,219 88,468,168 

 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีรายไดที้�รับรู้ในอนาคตสาํหรับภาระที�ยงัปฏิบติัไม่เสร็จสิ�น (หรือยงัไม่เสร็จสิ�น
บางส่วน) ของสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้จาํนวน 6.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 74.5 ลา้นบาท) ซึ� งกลุ่มบริษทัคาดวา่จะปฏิบติัตาม
ภาระที�ตอ้งปฏิบติัของสญัญาดงักล่าวเสร็จสิ�นภายในปี 2564 จาํนวน 6.9 ลา้นบาท 

18. เจ้าหนี�การค้าไม่หมุนเวยีน 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท 
 2563 2562 
เจา้หนี�การคา้ 25,587,537 33,987,537 
หกั เจา้หนี�การคา้ส่วนที�ครบกาํหนดชาํระในปี (หมายเหตุ 17) (25,587,537) (16,000,000) 
       สุทธิ - 17,987,537 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  42 
 

16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ 
  บาท 

 อตัราดอกเบี�ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ต่อปี) 2563 2562 2563 2562 
ตั�วสญัญาใชเ้งิน ร้อยละ 4 - 5 - 20,900,000 - 20,900,000 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 27 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2562 : 39.9 ลา้นบาท) โดยมีที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของบริษทัตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 เงินฝากธนาคารตามที�กล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 10 เป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัและบางส่วนคํ�าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานบริการตามหมายเหตุ 
8  

17. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เจา้หนี�การคา้ 17,153,947 45,001,813 17,153,947 45,001,813 
เจา้หนี�การคา้ส่วนที�ครบกาํหนดชาํระในปี (หมายเหตุ 18) 25,587,537 16,000,000 25,587,537 16,000,000 
หนี� สินที�เกิดจากสญัญา - รายไดรั้บล่วงหนา้ 6,906,851 7,309,148 6,906,851 7,309,148 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอื�น 9,205,504 18,684,334 9,145,504 18,600,134 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6.2) - - 53,500 - 
ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย และเจา้หนี�สรรพากร 944,272 701,223 944,272 701,223 
เจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 39,608 855,850 39,608 855,850 
   รวม 59,837,719 88,552,368 59,831,219 88,468,168 

 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีรายไดที้�รับรู้ในอนาคตสาํหรับภาระที�ยงัปฏิบติัไม่เสร็จสิ�น (หรือยงัไม่เสร็จสิ�น
บางส่วน) ของสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้จาํนวน 6.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 74.5 ลา้นบาท) ซึ� งกลุ่มบริษทัคาดวา่จะปฏิบติัตาม
ภาระที�ตอ้งปฏิบติัของสญัญาดงักล่าวเสร็จสิ�นภายในปี 2564 จาํนวน 6.9 ลา้นบาท 

18. เจ้าหนี�การค้าไม่หมุนเวยีน 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท 
 2563 2562 
เจา้หนี�การคา้ 25,587,537 33,987,537 
หกั เจา้หนี�การคา้ส่วนที�ครบกาํหนดชาํระในปี (หมายเหตุ 17) (25,587,537) (16,000,000) 
       สุทธิ - 17,987,537 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเจา้หนี�การคา้รายหนึ�งคงเหลือ 25.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 34.0 ลา้นบาท) ซึ� งบริษทั
ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเพิ�มเติมในการจ่ายชาํระเจา้หนี�การคา้รายดงักล่าว และจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นบนัทึก
ขอ้ตกลงดงักล่าว โดยทยอยจ่ายชาํระดงันี�  

ปีที� 1 : จ่ายชาํระภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 12.0 ลา้นบาท  
ปีที� 2 : จ่ายชาํระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน 16.0 ลา้นบาท 
ปีที� 3 : จ่ายชาํระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงิน 18.0 ลา้นบาท 

ในระหว่างไตรมาสที� 1 ของปี 2563 บริษทัไดมี้การตกลงกบัเจา้หนี� การคา้รายดงักล่าว ขอเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการจ่ายชาํระ
ในช่วงระยะเวลาตั�งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนธนัวาคม 2563 โดยยงัคงระยะเวลาการชาํระหนี�ตามบนัทึกขอ้ตกลงเพิ�มเติม
ฉบบัเดิม 

19. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบี�ย  บาท 
เงินกู ้  ต่อปี การชาํระคืนสญัญา 2563 2562 

1. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เริ�ม
ตั�งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2564 534,732 710,167 

2. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เริ�ม
ตั�งแต่ปี 2556 ถึงปี 2564 726,768 991,130 

3. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เริ�ม
ตั�งแต่ปี 2558 ถึงปี 2566 2,884,857 3,145,103 

4. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เริ�ม
ตั�งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566 1,630,153 2,370,223 

5. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ 
 

ร้อยละ 4 - 7 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เริ�ม
ตั�งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565 2,317,719 2,571,713 

6. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 3 - 7 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เริ�ม
ตั�งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567 2,663,572 3,317,957 

7. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 3 - 5 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เริ�ม
ตั�งแต่ปี 2565 ถึงปี 2568 20,000,000 - 

8. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 5 - 6 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เริ�ม
ตั�งแต่ปี 2564 ถึงปี 2570 10,000,000 - 

   รวม   40,757,801 13,106,293 
หกั  ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (5,281,108) (4,284,880) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 35,476,693 8,821,413 

 
 
 
 

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  44 
 

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นไดด้งันี�   
 บาท 
 2563 2562 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 13,106,293 18,163,076 
 กูเ้พิ�มในระหวา่งปี 30,000,000 - 
 จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งปี (2,348,492) (5,056,783) 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นปี 40,757,801 13,106,293 

บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขที�สาํคญับางประการที�กาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้ืม เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ�าประกนัโดยที�ดิน
และสิ� งปลูกสร้างของบริษัทตามหมายเหตุ  14 และกรรมการบางท่านและการคํ� าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื�อ
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  
ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัตอ้งปฎิบัติตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม ณ วนัที�         
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จาํกดับางประการที�ระบุในสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งได ้และ
ไดเ้จรจาเพื�อขอผ่อนผนัการปฏิบติัตามขอ้จาํกดัดงักล่าวกบัสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้และไดรั้บหนงัสือผอ่นผนัเงื�อนไขอตัราส่วน
ทางการเงินจากสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูส้าํหรับเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ในเดือนธนัวาคม 2563 ดงันั�น บริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงิน
กูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
ในระหว่างเดือนเมษายน 2563 บริษทัได้รับการผ่อนปรนการชาํระเงินตน้และดอกเบี� ยจากธนาคารเป็นระยะเวลา 6 เดือน
สิ�นสุดเดือนกนัยายน 2563 และต่อมาในเดือนตุลาคม 2563 ธนาคารมีมาตราการผ่อนปรนการชาํระเงินตน้อยา่งต่อเนื�องตาม
มาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19 

20. หนี�สินตามสัญญาเช่า 
 บาท 
 งบการเงินรวมและ                 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

หนี� สินตามสญัญาเช่า 63,270,036 41,161,236 
หกั  ดอกเบี�ยและภาษีซื�อรอตดับญัชี (12,964,685) (6,381,970) 
       หนี� สินตามสญัญาเช่าส่วนที�ครบกาํหนดชาํระในหนึ�งปี (13,799,962) (11,850,323) 
           สุทธิ 36,505,389 22,928,943 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เกี�ยวกบัสญัญาเช่าที�รับรู้ในรายการต่อไปนี�ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน มีดงันี�  

 บาท 
 งบการเงินรวมและ                                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ดอกเบี�ยจ่ายจากหนี� สินตามสญัญาเช่า 2,186,472 1,199,219 
ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าซึ�งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า 178,961 258,102 
         รวม 2,365,433 1,457,321 
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การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นไดด้งันี�   
 บาท 
 2563 2562 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 13,106,293 18,163,076 
 กูเ้พิ�มในระหวา่งปี 30,000,000 - 
 จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งปี (2,348,492) (5,056,783) 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นปี 40,757,801 13,106,293 

บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขที�สาํคญับางประการที�กาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้ืม เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ�าประกนัโดยที�ดิน
และสิ� งปลูกสร้างของบริษัทตามหมายเหตุ  14 และกรรมการบางท่านและการคํ� าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื�อ
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  
ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัตอ้งปฎิบัติตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม ณ วนัที�         
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จาํกดับางประการที�ระบุในสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งได ้และ
ไดเ้จรจาเพื�อขอผ่อนผนัการปฏิบติัตามขอ้จาํกดัดงักล่าวกบัสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้และไดรั้บหนงัสือผอ่นผนัเงื�อนไขอตัราส่วน
ทางการเงินจากสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูส้าํหรับเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ในเดือนธนัวาคม 2563 ดงันั�น บริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงิน
กูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
ในระหว่างเดือนเมษายน 2563 บริษทัได้รับการผ่อนปรนการชาํระเงินตน้และดอกเบี� ยจากธนาคารเป็นระยะเวลา 6 เดือน
สิ�นสุดเดือนกนัยายน 2563 และต่อมาในเดือนตุลาคม 2563 ธนาคารมีมาตราการผ่อนปรนการชาํระเงินตน้อยา่งต่อเนื�องตาม
มาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19 

20. หนี�สินตามสัญญาเช่า 
 บาท 
 งบการเงินรวมและ                 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

หนี� สินตามสญัญาเช่า 63,270,036 41,161,236 
หกั  ดอกเบี�ยและภาษีซื�อรอตดับญัชี (12,964,685) (6,381,970) 
       หนี� สินตามสญัญาเช่าส่วนที�ครบกาํหนดชาํระในหนึ�งปี (13,799,962) (11,850,323) 
           สุทธิ 36,505,389 22,928,943 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เกี�ยวกบัสญัญาเช่าที�รับรู้ในรายการต่อไปนี�ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน มีดงันี�  

 บาท 
 งบการเงินรวมและ                                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ดอกเบี�ยจ่ายจากหนี� สินตามสญัญาเช่า 2,186,472 1,199,219 
ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าซึ�งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า 178,961 258,102 
         รวม 2,365,433 1,457,321 

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  
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ในระหวา่งเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดรั้บการผอ่นปรนการชาํระเงินตน้และดอกเบี�ยจากหนี� สินตามสญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 
12 เดือน ตามมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19 
บริษทัได้ทาํสัญญาเช่ากับบริษทัลีสซิ�งเพื�อเช่ายานพาหนะที�ใช้ในการดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่า
เช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี หนี� สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวคํ�าประกันโดยกรรมการบางท่าน 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าคงที�ขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าดงันี�  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 17.9 45.3 63.2 
ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (4.1) (8.8) (12.9) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 13.8 36.5 50.3 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าคงที�ขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าดงันี�  
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 14.9 26.3 41.2 
ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (3.0) (3.4) (6.4) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 11.9 22.9 34.8 

21. ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 บาท 
 2563 2562 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม   
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 1 มกราคม 11,024,189 7,564,313 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบี�ย 1,308,698 1,179,659 
ขาดทุน(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
    ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (4,770,870) 2,344,072 
    ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางประชากร 3,330 4,643 
    ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 24,969 (68,498) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 7,590,316 11,024,189 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  45 
 

ในระหวา่งเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดรั้บการผอ่นปรนการชาํระเงินตน้และดอกเบี�ยจากหนี� สินตามสญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 
12 เดือน ตามมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19 
บริษทัได้ทาํสัญญาเช่ากับบริษทัลีสซิ�งเพื�อเช่ายานพาหนะที�ใช้ในการดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่า
เช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี หนี� สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวคํ�าประกันโดยกรรมการบางท่าน 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าคงที�ขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าดงันี�  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 17.9 45.3 63.2 
ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (4.1) (8.8) (12.9) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 13.8 36.5 50.3 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าคงที�ขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าดงันี�  
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 14.9 26.3 41.2 
ดอกเบี�ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (3.0) (3.4) (6.4) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 11.9 22.9 34.8 

21. ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 บาท 
 2563 2562 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม   
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 1 มกราคม 11,024,189 7,564,313 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบี�ย 1,308,698 1,179,659 
ขาดทุน(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
    ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (4,770,870) 2,344,072 
    ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางประชากร 3,330 4,643 
    ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 24,969 (68,498) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 7,590,316 11,024,189 

 

 

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  46 
 

ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนขา้งตน้ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนี�  
 บาท 
 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,308,698 1,179,659 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 
 2563  2562 
อตัราคิดลด ร้อยละ 1.9 ต่อปี  ร้อยละ 1.9 ต่อปี 
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน ร้อยละ 2  ต่อปี  ร้อยละ 5  ต่อปี 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังาน  

ร้อยละ 2.4 - 28.7 
 ผนัแปรตามอายพุนกังาน  

ร้อยละ 2.4 - 28.7 
อตัรามรณะ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 

แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 
 อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 

แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 

บริษทัคาดวา่จะไม่มีจาํนวนที�จ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษทัประมาณ 
17 ปี (2562 : 19 ปี) 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไปไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็น
จาํนวนเงินดงัต่อไปนี�  
 บาท 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 เพิ�มขึ�น ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลง  100 เบซิสพอยท ์) (1,153,218) 1,382,657 
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1.0) 1,361,539 (1,158,504) 
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ ��) (948,235) 1,089,581 
 บาท 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เพิ�มขึ�น ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลง  100 เบซิสพอยท ์) (1,800,363) 2,186,262 
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1.0) 2,088,883 (1,763,453) 
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ ��) (1,579,423) 1,856,560 
แมว้า่การวิเคราะห์นี� ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  46 
 

ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนขา้งตน้ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนี�  
 บาท 
 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,308,698 1,179,659 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 
 2563  2562 
อตัราคิดลด ร้อยละ 1.9 ต่อปี  ร้อยละ 1.9 ต่อปี 
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน ร้อยละ 2  ต่อปี  ร้อยละ 5  ต่อปี 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังาน  

ร้อยละ 2.4 - 28.7 
 ผนัแปรตามอายพุนกังาน  

ร้อยละ 2.4 - 28.7 
อตัรามรณะ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 

แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 
 อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 

แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 

บริษทัคาดวา่จะไม่มีจาํนวนที�จ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษทัประมาณ 
17 ปี (2562 : 19 ปี) 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไปไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็น
จาํนวนเงินดงัต่อไปนี�  
 บาท 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 เพิ�มขึ�น ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลง  100 เบซิสพอยท ์) (1,153,218) 1,382,657 
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1.0) 1,361,539 (1,158,504) 
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ ��) (948,235) 1,089,581 
 บาท 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เพิ�มขึ�น ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลง  100 เบซิสพอยท ์) (1,800,363) 2,186,262 
การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1.0) 2,088,883 (1,763,453) 
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ ��) (1,579,423) 1,856,560 
แมว้า่การวิเคราะห์นี� ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  47 
 

เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที� 7) พ.ศ.2562 ซึ� งไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณี
นายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ� งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไป ให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
400 วนันั�น ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นที�เรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคบัใช้ตั� งแต่วนัที�                 
5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ทั�งนี�บริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 แลว้ 

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

บริษทัได้จดัสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปี   
หลงัหักผลขาดทุนสะสมตน้ปี(ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าวมีจาํนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
สาํรองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมาจ่ายปันผลได ้

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะที�สาํคญัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้ก่ 
   บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนงานบริการ 165,400,726 200,744,974 165,380,726 199,507,966 
ซื�อสินคา้ 1,281,753 23,848,956 1,281,753 23,848,956 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้ 1,049,944 (4,971,937) 1,049,944 (4,971,937) 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 39,519,643 53,204,900 39,519,643 53,204,900 
ค่าเสื�อมราคาสินทรัพยแ์ละ 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16,163,980 11,894,566 16,154,451 11,888,836 

24. ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี�  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว (618,241) 7,284,001 (618,241) 7,284,001 
     รวม (618,241) 7,284,001 (618,241) 7,284,001 
ภาษีเงนิได้ที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น     
กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 948,514 (456,044) 948,514 (456,044) 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  47 
 

เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที� 7) พ.ศ.2562 ซึ� งไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณี
นายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ� งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไป ให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
400 วนันั�น ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นที�เรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคบัใช้ตั� งแต่วนัที�                 
5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ทั�งนี�บริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 แลว้ 

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

บริษทัได้จดัสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรประจาํปี   
หลงัหักผลขาดทุนสะสมตน้ปี(ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าวมีจาํนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
สาํรองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมาจ่ายปันผลได ้

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะที�สาํคญัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้ก่ 
   บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนงานบริการ 165,400,726 200,744,974 165,380,726 199,507,966 
ซื�อสินคา้ 1,281,753 23,848,956 1,281,753 23,848,956 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้ 1,049,944 (4,971,937) 1,049,944 (4,971,937) 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 39,519,643 53,204,900 39,519,643 53,204,900 
ค่าเสื�อมราคาสินทรัพยแ์ละ 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16,163,980 11,894,566 16,154,451 11,888,836 

24. ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี�  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว (618,241) 7,284,001 (618,241) 7,284,001 
     รวม (618,241) 7,284,001 (618,241) 7,284,001 
ภาษีเงนิได้ที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น     
กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 948,514 (456,044) 948,514 (456,044) 

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  48 
 

การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษีที�แทจ้ริง 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (44,315,502) 37,071,736 (43,120,993) 37,929,787 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ 20)     
จาํนวนภาษีตามอตัราเงินได ้ (8,863,100) 7,414,347 (8,624,199) 7,585,957 
การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี - (7,170,218) - (7,170,218) 
ผลขาดทุนทางภาษีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 7,063,466 169,410 6,864,945 - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,545 2,200 - - 
ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�ม (522,322) (786,581) (522,322) (786,581) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  2,320,411 370,842 2,281,576 370,842 
ภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบัน - - - - 
การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราวและ 
      การกลบัรายการ (618,241) 7,284,001 (618,241) 7,284,001 
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงนิได้ (618,241) 7,284,001 (618,241) 7,284,001 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  ประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปนี�  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ลูกหนี�การคา้ 1,483,785 65,030 1,483,785 65,030 
สินคา้คงเหลือ 297,544 217,502 297,544 217,502 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,518,063 2,204,838 1,518,063 2,204,838 
ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 7,122,401 7,122,401 7,122,401 7,122,401 
   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,421,793 9,609,771 10,421,793 9,609,771 
หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,751,382 646,997 1,751,382 646,997 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 66,297 28,386 66,297 28,386 
   รวมหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,817,679 675,383 1,817,679 675,383 
   สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 8,604,114 8,934,388 8,604,114 8,934,388 

25. เงนิกองทุนสํารองเลี�ยงชีพพนักงาน 
บริษทัและพนักงานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ  พ.ศ. 2530 ซึ� ง
ประกอบดว้ย เงินที�พนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน และเงินที�บริษทัจ่ายสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 
3-5 ของเงินเดือน ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี�ยงชีพจาํนวน 0.8 ลา้นบาท 
(2562 : 1.8 ลา้นบาท) และในเดือนเมษายน 2563 บริษทัปรับลดอตัราเงินสะสมและเงินสมทบในอตัราร้อยละ 2 ตั�งแต่รอบการจ่าย
เงินเดือนสาํหรับเดือนเมษายน 2563 เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  48 
 

การกระทบยอดเพื�อหาอตัราภาษีที�แทจ้ริง 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (44,315,502) 37,071,736 (43,120,993) 37,929,787 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ 20)     
จาํนวนภาษีตามอตัราเงินได ้ (8,863,100) 7,414,347 (8,624,199) 7,585,957 
การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี - (7,170,218) - (7,170,218) 
ผลขาดทุนทางภาษีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 7,063,466 169,410 6,864,945 - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,545 2,200 - - 
ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�ม (522,322) (786,581) (522,322) (786,581) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  2,320,411 370,842 2,281,576 370,842 
ภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบัน - - - - 
การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราวและ 
      การกลบัรายการ (618,241) 7,284,001 (618,241) 7,284,001 
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงนิได้ (618,241) 7,284,001 (618,241) 7,284,001 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  ประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปนี�  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ลูกหนี�การคา้ 1,483,785 65,030 1,483,785 65,030 
สินคา้คงเหลือ 297,544 217,502 297,544 217,502 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,518,063 2,204,838 1,518,063 2,204,838 
ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 7,122,401 7,122,401 7,122,401 7,122,401 
   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,421,793 9,609,771 10,421,793 9,609,771 
หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,751,382 646,997 1,751,382 646,997 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 66,297 28,386 66,297 28,386 
   รวมหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,817,679 675,383 1,817,679 675,383 
   สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 8,604,114 8,934,388 8,604,114 8,934,388 

25. เงนิกองทุนสํารองเลี�ยงชีพพนักงาน 
บริษทัและพนักงานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ  พ.ศ. 2530 ซึ� ง
ประกอบดว้ย เงินที�พนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน และเงินที�บริษทัจ่ายสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 
3-5 ของเงินเดือน ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี�ยงชีพจาํนวน 0.8 ลา้นบาท 
(2562 : 1.8 ลา้นบาท) และในเดือนเมษายน 2563 บริษทัปรับลดอตัราเงินสะสมและเงินสมทบในอตัราร้อยละ 2 ตั�งแต่รอบการจ่าย
เงินเดือนสาํหรับเดือนเมษายน 2563 เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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26. ข้อมูลเกี�ยวกบัการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ� าเสมอเพื�อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงาน 
บริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดงันั�นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วน
งานเดียว และบริษทัไดแ้บ่งส่วนงานดาํเนินงานออกเป็น 3 ส่วนงานหลกั คือ 

1. ธุรกิจการจัดงาน เช่น งานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ  ไอทีและสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ งานแข่งขนักีฬา 
งานท่องเที�ยว งานสัมมนา งานให้บริการรถคาราวานและอื�นๆ 

2. ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซี�และอื�นๆ เช่น งานผลิตและจาํหน่ายสื�อออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั� งงานเอเจนซี�  ซึ� ง
ตวัแทนของลูกคา้ในการบริหารและจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการตลาดธุรกิจ 

3. ธุรกิจพาณิชย ์เช่น การขายสินคา้โทรศพัทมื์อถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริมต่างๆ และอุปกรณ์เครื�องใชไ้ฟฟ้า 
รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า และสินคา้เทคโนโลย ีเป็นตน้ 

การจาํแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัจาํแนกรายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการใหแ้ก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหนึ�งตามประเภทส่วน
งานซึ� งสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลรายไดแ้ยกตามส่วนงานที�รายงาน สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562         
มีดงันี�  

   (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินรวม 
   2563  2562 
รายได้ตามส่วนงาน     
 ธุรกิจการจดังาน  138,711  262,476 
 ธุรกิจงานโฆษณา  เอเจนซี� และอื�นๆ  65,744  51,926 
 ธุรกิจพาณิชย ์  1,737  18,993 
รวม   206,192  333,395 
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้     
ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง     
 ธุรกิจการจดังาน  17,806                 28,175 
 ธุรกิจงานโฆษณา  เอเจนซี� และอื�นๆ  42,798                 48,797 
 ธุรกิจพาณิชย ์  1,737                 18,993 
   62,341               95,965 
ตลอดช่วงเวลา     
 ธุรกิจการจดังาน  120,905               234,301 
 ธุรกิจงานโฆษณา  เอเจนซี� และอื�นๆ  22,946                   3,129 
   143,851            237,430 
รวม   206,192  333,395 

บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

หนา  50 
 

งบการเงินรวม 

ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของกลุมบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้  

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 

ในป 2563 บริษัทมีรายไดจากลูกคารายใหญ จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 64 ของรายไดรวม (ป 2562 : บริษัทมีรายไดจาก
ลูกคารายใหญ จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 55 ของรายไดรวม) 

27. คดีฟองรอง 

ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทแหงหนึ่งกลาวหาวาบริษัทไมปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันที่ลงนามในเดือนสิงหาคม 
2561โดยขอเรียกคาเสียหายจํานวน 9.2 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทไดยื่นคําใหการตอสูคดีและฟอง
แยงเรียกคาเสียหายจากการผิดสัญญากับบริษัทดังกลาว เปนจํานวนเงิน 106.3 ลานบาทรวมดอกเบี้ย ปจจุบันคดีอยู
ระหวางการพิจารณาของศาล 

       (หนวย : พันบาท) 

ประเภทรายได ธุรกิจการจัดงาน 
 ธุรกิจงานโฆษณา          

เอเจนซี่ และอื่นๆ 
 

ธุรกิจพาณิชย 
 

รวม 
 2563 2562  2563 2562  2563 2562  2563 2562 

รายได 138,711      262,476  65,744      51,926  1,737      18,993  206,192 333,395 
กําไร(ขาดทุน)ของสวนงาน 7,298    102,432  21,537       4,633  (908) 1,444  27,927     108,509 
รายไดอื่น          2,889        1,021 
ตนทุนในการจัดจําหนาย          (11,100)       (11,742) 
คาใชจายในการบริหาร          (59,748)       (58,422) 
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน         (40,032) 39,366 
ตนทุนทางการเงิน          (4,275)       (2,283) 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนบริษัทรวม         (8) (11) 
กําไรกอนรายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได        (44,315) 37,072 
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได          618 (7,284) 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป          (43,697) 29,788 
สินทรัพยรวมของสวนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม         
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้   

หมุนเวียนอื่น 71,694 160,465 

 

31,498 20,108  9,986 1,856  113,178 182,429 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้  

หมุนเวียนอื่นที่ปนสวนไมได - - 

 

- -  - -  3,207 10,833 
สินคาคงเหลือ - -  - -  7,493 8,790  7,493 8,790 
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งบการเงินรวม 

ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของกลุมบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้  

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 

ในป 2563 บริษัทมีรายไดจากลูกคารายใหญ จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 64 ของรายไดรวม (ป 2562 : บริษัทมีรายไดจาก
ลูกคารายใหญ จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 55 ของรายไดรวม) 

27. คดีฟองรอง 

ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทแหงหนึ่งกลาวหาวาบริษัทไมปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันที่ลงนามในเดือนสิงหาคม 
2561โดยขอเรียกคาเสียหายจํานวน 9.2 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทไดยื่นคําใหการตอสูคดีและฟอง
แยงเรียกคาเสียหายจากการผิดสัญญากับบริษัทดังกลาว เปนจํานวนเงิน 106.3 ลานบาทรวมดอกเบี้ย ปจจุบันคดีอยู
ระหวางการพิจารณาของศาล 

       (หนวย : พันบาท) 

ประเภทรายได ธุรกิจการจัดงาน 
 ธุรกิจงานโฆษณา          

เอเจนซี่ และอื่นๆ 
 

ธุรกิจพาณิชย 
 

รวม 
 2563 2562  2563 2562  2563 2562  2563 2562 

รายได 138,711      262,476  65,744      51,926  1,737      18,993  206,192 333,395 
กําไร(ขาดทุน)ของสวนงาน 7,298    102,432  21,537       4,633  (908) 1,444  27,927     108,509 
รายไดอื่น          2,889        1,021 
ตนทุนในการจัดจําหนาย          (11,100)       (11,742) 
คาใชจายในการบริหาร          (59,748)       (58,422) 
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน         (40,032) 39,366 
ตนทุนทางการเงิน          (4,275)       (2,283) 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนบริษัทรวม         (8) (11) 
กําไรกอนรายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได        (44,315) 37,072 
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได          618 (7,284) 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป          (43,697) 29,788 
สินทรัพยรวมของสวนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม         
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้   

หมุนเวียนอื่น 71,694 160,465 

 

31,498 20,108  9,986 1,856  113,178 182,429 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้  

หมุนเวียนอื่นที่ปนสวนไมได - - 

 

- -  - -  3,207 10,833 
สินคาคงเหลือ - -  - -  7,493 8,790  7,493 8,790 
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ทนายความของบริษทัมีความเห็นวา่บริษทัมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกนัขา้งตน้และฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นวา่บริษทั  
จะชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายที�เป็นสาระสําคญัต่อบริษทั บริษทัจึงไม่ไดต้ั�งสํารองสําหรับความเสียหายจากคดีความ
ดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

28. เครื�องมอืทางการเงนิ 

วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงนิ 

เครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�การคา้ เงินกูย้ืมระยะสั�น
และระยะยาว เจา้หนี�การคา้ หนี� สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมี
นโยบายในการบริหารความเสี�ยงดงันี�  

ความเสี�ยงด้านเครดติ 

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกคา้ อยา่งไรก็ตามเนื�องจาก กลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ที�หลากหลายและมี
จาํนวนมากราย ดงันั�นกลุ่มบริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหนี� จากลูกหนี� เหล่านั�น 
กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยคาํนวณหาอตัราการตั�งสาํรองของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�
คาดวา่จะเกิดขึ�นจากอายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระสาํหรับแต่ละกลุ่มนั�นๆ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นคาํนึงถึงขอ้มูลที�มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนไดที้�มีอยู่ ณ วนัที�รายงานเกี�ยวกบั
เหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั�วไป กลุ่มบริษทัจะตดัจาํหน่าย
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นออกจากบญัชีตามนโยบายของกลุ่มบริษทัโดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

เครื�องมอืทางการเงนิและเงนิฝากธนาคาร 

กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษทั 
โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาที�ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั�นและอยูใ่นวงเงินสินเชื�อที�กาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงิน
สินเชื�ออาจมีการปรับปรุงในระหวา่งปี การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสี�ยงของการกระจุกตวัและลดความ
เสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากผิดนดัชาํระของคู่สญัญา 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ยอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากธนาคาร เงินกูย้มืระยะสั�นและระยะยาว และหนี� สินตาม
สัญญาเช่า สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด
หรืออตัราดอกเบี� ยคงที�ที�ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด กลุ่มบริษทัจึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื�อป้องกันความเสี�ยง
ดงักล่าว 

การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย 

กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีอยา่งเป็นสาระสําคญัจากการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ�นอย่างสมเหตุสมผลของ
อตัราดอกเบี�ยของสินทรัพยท์างการเงิน และเงินกูย้มืระยะสั�นและระยะยาวที�มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด 

บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  52 
 

ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ
ต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมทั�งจดัหาวงเงินสินเชื�อจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพื�อสาํรองในกรณีที�มีความจาํเป็นและ
เพื�อลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด  

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี� สินทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ซึ� ง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาที�ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี�  

มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ 

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั� น เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบี� ยใกลเ้คียงกับอตัรา
ดอกเบี� ยในตลาด บริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน  

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพยก์นัในขณะที�ทั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็ม
ใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่า
ยติุธรรมขึ�นอยู่กบัลกัษณะของเครื�องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึ�นโดยใช้
เกณฑก์ารวดัมูลค่าที�เหมาะสม 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 
หนี�สินทางการเงนิ     
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 59,837,719 - - 59,837,719 
เงินกูย้มืระยะยาว 5,281,108 26,485,714 8,990,979 40,757,801 
หนี� สินตามสญัญาเช่า 13,799,962 36,505,389 - 50,305,351 
รวมรายการหนี�สินทางการเงนิ 78,918,789 62,991,103 8,990,979 150,900,871 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 
หนี�สินทางการเงนิ     
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 59,831,219 - - 59,831,219 
เงินกูย้มืระยะยาว 5,281,108 26,485,714 8,990,979 40,757,801 
หนี� สินตามสญัญาเช่า 13,799,962 36,505,389 - 50,305,351 
รวมรายการหนี�สินทางการเงนิ 78,912,289 62,991,103 8,990,979 150,894,371 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  52 
 

ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ
ต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมทั�งจดัหาวงเงินสินเชื�อจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพื�อสาํรองในกรณีที�มีความจาํเป็นและ
เพื�อลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด  

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี� สินทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ซึ� ง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาที�ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี�  

มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ 

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั� น เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบี� ยใกลเ้คียงกับอตัรา
ดอกเบี� ยในตลาด บริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน  

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้�อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพยก์นัในขณะที�ทั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็ม
ใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่า
ยติุธรรมขึ�นอยู่กบัลกัษณะของเครื�องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึ�นโดยใช้
เกณฑก์ารวดัมูลค่าที�เหมาะสม 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 
หนี�สินทางการเงนิ     
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 59,837,719 - - 59,837,719 
เงินกูย้มืระยะยาว 5,281,108 26,485,714 8,990,979 40,757,801 
หนี� สินตามสญัญาเช่า 13,799,962 36,505,389 - 50,305,351 
รวมรายการหนี�สินทางการเงนิ 78,918,789 62,991,103 8,990,979 150,900,871 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 
หนี�สินทางการเงนิ     
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 59,831,219 - - 59,831,219 
เงินกูย้มืระยะยาว 5,281,108 26,485,714 8,990,979 40,757,801 
หนี� สินตามสญัญาเช่า 13,799,962 36,505,389 - 50,305,351 
รวมรายการหนี�สินทางการเงนิ 78,912,289 62,991,103 8,990,979 150,894,371 
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บริษัท เอม็ วชัิ�น จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

หนา้  53 
 

29.  ภาระผูกพนัตามสัญญา 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่ายานพาหนะ  อายขุองสัญญา            
มีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 5 ปี  บริษทัมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตดงันี�  

ปี  ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน 1 ปี  0.5 

30. การคํ�าประกนั 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีหนังสือคํ�าประกนัซึ� งออกโดยสถาบนัการเงินในนามบริษทัเป็นจาํนวนทั�งหมด 5.4 ลา้นบาท 
(2562 : 7.3 ลา้นบาท) คํ� าประกันโดยเงินฝากออมทรัพยต์ามหมายเหตุ 10 ซึ� งเกี�ยวเนื�องกับภาระผูกพนัทางปฎิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัเพื�อคํ�าประกนัการปฎิบติังานตามสัญญา การคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า และหนงัสือคํ� าประกนัซึ� งออกโดย
บรรษทัประกนัสินเชื�ออุตสาหกรรม(บสย.) เป็นจาํนวนเงิน 38.4 ลา้นบาท เพื�อคํ�าประกนัเงินสินเชื�อตามหมายเหตุ 19 

31. การบริหารจดัการกองทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของบริษทัคือการจดัให้มีซึ� งโครงสร้างทางการเงินที�เหมาะสมและการดาํรงไวซึ้� ง
ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 งบการเงินแสดงอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 1.3:1 (2562 : 1.2:1) 

32. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
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