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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

:
:

ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว

:

ตลาดรอง

:

บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน) (“AJP”)
22/1 โครงการเวิร์คเพลส 2 ถ.รัชดา-รามอินทรา
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0 2509 0104, 0 2509 7478 โทรสาร 0 2509 7477
Website : www.ajp.co.th
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
รวม 200,000,000 บาท
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

1.1 ประวัติความเป็ นมาและที่มาการเข้ าข่ ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ จากการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน)(“บริ ษัทฯ”,“AJP”) จดทะเบียนจัดตังเป็
้ นบริ ษัทจากัดเมื่อวันที่
29 มิถนุ ายน 2521 โดยใช้ ชื่อบริ ษัท อ่าวขามไทย จากัด เพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่ดีบกุ ในทะเลและการให้ เช่าเรื อขุดแร่ดีบกุ
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ถัดจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการ
เปลีย่ นแปลงที่สาคัญดังนี ้ :
ปี 2536 บริ ษัทฯ ประสบปั ญหาขาดทุนจากธุรกิจเหมืองแร่ ดีบุกมาอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากราคาดีบุกตกต่าทัว่ โลก
ถึง ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ หยุดธุรกิจแร่ดีบกุ ในปี 2537 เป็ นการชัว่ คราว ถัดมาในปี 2540 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดาเนินการผลิตหิน
ปี 2540 อุตสาหกรรม ที่อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยได้ ทาการเช่าช่วงประทานบัตรการทาเหมืองจานวน 4 ประทาน
บัตรจาก บริ ษัท สยามหินประดับ จากัด และต่อมาได้ มีการเปลี่ยนชื่อบริ ษัทฯเป็ น “บริ ษัทฯ ชิโน-ไทย รี ซอร์ เซส
ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)” เพื่อให้ สอดคล้ องกับธุรกิจที่ดาเนินการ ในปี เดียวกันนี ้ บริ ษัทฯ ได้ รับแจ้ งจาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการเข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ อันเนื่องมาจาก
การหยุดประกอบธุรกิ จ และไม่สามารถดาเนินการหาธุรกิ จหลักได้ ตามระยะเวลาที่ กาหนด พร้ อมกับ การขึน้
เครื่ องหมาย SP และย้ ายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ไปยังหมวด REHABCO (( Companies under Rehabilitation)
หมวดจดทะเบียนที่อยูร่ ะหว่างการแก้ ไขดาเนินการ)
ปี 2542 ในปี 2542 บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาแผนฟื น้ ฟูกิจการโดยกาหนดแผนเป็ นระยะเวลา 5 ปี เพื่อดาเนินการแก้ ไขเหตุที่ห้ นุ ของ
ถึง บริ ษัทฯ เข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนฯ ทังนี
้ ้ในปี 2543 ตลาดหลักทรัพย์ได้ ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้ ห้ นุ ในหมวด
ปี 2546 REHABCO กลับเข้ ามาซือ้ ขายได้ ซึ่งบริ ษัทฯ มี คุณ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์ อนุญ าตดังกล่าวและได้ รับการ
พิ จารณาจากตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ทาให้ ห้ ุน ของบริ ษั ท ฯ กลับ มาซือ้ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ได้ อี กครั ง้ เมื่ อ วัน ที่
6 มี นาคม 2543 ทัง้ นี ้ ในปี 2546 บริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิน การปรับ โครงสร้ างหนี จ้ นสาเร็ จ (ร้ อยละ 1.00 ของมูลหนี ้
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ) ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีกาไรจากการโอนทรัพย์ชาระหนี ้จานวน 87.90 ล้ านบาท และมีกาไรจาก
การปรับโครงสร้ างหนี ้ถึง 108.6 ล้ านบาท
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ปี 2547 ในปี 2247 บริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นใหญ่ จาก บริ ษัท สเตคอน เอเอ็มซี จากัด มาเป็ นกลุ่ม
ถึง คุณสุลดั ดา อัศวปยุกต์กุล และได้ หยุดประกอบธุรกิจเดิมทังหมด
้
ได้ แก่ ธุรกิจเหมืองแร่ ดีบุกและธุรกิจเหมืองหิน
ปี 2549 อุตสาหกรรม พร้ อมกันนี ้บริ ษัทฯ ได้ ขยายไปดาเนินธุรกิจจาหน่ายน ้ามันเชีอ้ เพลิง โดยบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการค้ า
น ้ามันสาเร็ จรู ป(เป็ นผู้ค้าน ้ามันตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การค้ าน ้ามันเชื ้อเพลิง พ.ศ. 2545) โดยขายส่งให้ แก่
ผู้ค้าน ้ามันอิสระ (Jobbers) ภายในประเทศ
ในปี 2548 บริ ษัทฯ ได้ ทาการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ น ้ามันหล่อลื่นในเครื่ องหมายการค้ าของตนเองและ
รับจ้ างผลิต โดยบริ ษัทฯ ได้ ซือ้ ทรัพย์ สินของ บริ ษัท เอเพ็กซ์ ออยล์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ดาเนิน ธุรกิ จผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ามันหล่อลืน่ ที่ใช้ ในเครื่ องยนต์และเครื่ องจักรกล
ในปี 2549 บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มการค้ าน ้ามันไบโอดีเซล และกลีเซอรี น และได้ หยุดประกอบธุรกิจการขายน ้ามันหล่อลื่น
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ น า้ มั น หล่ อ ลื่ น มี ก ารแข่ ง ขัน ที่ รุ น แรง ไม่ ส ามารถท าก าไรให้ กั บ บริ ษั ท ฯ ได้ ในปี เดี ย วกั น นี ้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ปิดหมวด REHABCO และให้ ย้ายหลักทรัพย์ในหมวดดังกล่าวที่มีคุณสมบัติตามที่ตลาด
หลักทรั พ ย์ กาหนด กลับ มาซือ้ ขายในหมวดอุต สาหกรรมปกติพ ร้ อมขึน้ เครื่ องหมาย NC (Non-Compliance)
ซึง่ หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ดงั กล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอนุญาตให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ย้ ายกลับมาซื ้อขายในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
ปี 2552 ในปี 2552 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ขึ ้นเครื่ องหมาย SP และได้ ถอนชื่อหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ออกจากกระดานซื ้อ
ถึง ขายหลักทรัพย์ และย้ ายหลักทรัพย์ไปยังกลุ่ม NPG ตังแต่
้ วนั ที่ 4 มิถุนายน 2552 เนื่องจากงบการเงินประจาปี
ปี 2553 2551 ภายหลังการปรับปรุงงบการเงินของบริ ษัทฯ ทาให้ มีผลการดาเนินงานสาหรับปี 2551 ขาดทุนสุทธิจานวน
1.87 ล้ านบาท จากเหตุผลดังกล่าว ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อจัดทาแผนฟื น้ ฟูการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ โดยการจัดทาแผนฟื น้ ฟูการดาเนินงานของบริ ษัทฯ พร้ อมกับได้ กาหนดทิศทางให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการ
(1) ให้ มี ก ารหยุด ประกอบกิ จ การด้ า นพลังงาน (2) ให้ จ าหน่ า ยเงิ น ลงทุน ทรั พ ย์ สิ น หนี ส้ ิน ที่ สามารถท าได้
(3) นากิจการใหม่เข้ ามาเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
ในปี 2553 บริ ษั ทฯ ได้ มี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นใหญ่ จากกลุ่ม ผู้ถือหุ้นคุณ สุลดั ดา อัศ วปยุกต์ กุล
มาเป็ นกลุม่ คุณอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริ ญ และคุณพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 บริ ษัทฯ ได้ หยุดประกอบธุรกิจการขายน ้ามันเชื ้อเพลิง เนื่องจากราคาขายถูกควบคุม
จากนโยบายรัฐบาล ทาให้ ธุรกิจมีอตั รากาไรต่า บริ ษัทฯ จึงได้ มีการเปลี่ยนธุรกิจเดิม มาประกอบธุรกิจโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม โดยบริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ ร่วมผลิตรายการจาก บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์ ) จานวน 8 ช่อง
สถานี เป็ นระยะเวลา 10 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
ปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มการประกอบธุรกิจด้ านสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยได้ รับสิทธิร่วมดาเนินรายการวิทยุกบั บริ ษัท เอ.ซี.
ถึง เรคคอร์ ด ส์ จ ากัด โดยเป็ น ตัว แทนขายโฆษณาและขายเวลาทางสถานี วิ ท ยุก ระจายเสี ย งแห่ง ประเทศไทย
ปี 2555 (FM97.00 MHz) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ หยุดดาเนินธุรกิจด้ านสื่อ
วิทยุ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2555 เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็ นตามที่ประมาณการไว้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ประกอบ
ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพียงธุรกิจเดียว และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัทฯ
จากเดิม บริ ษัท ชิโน-ไทย รี ซอร์ เซส ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) (STRD) เป็ น บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
จากัด (มหาชน) (AJP) โดยมีผลการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์ในระบบการซื ้อขายหลักทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 ธันวาคม 2555
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ปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหญ่ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนเพิ่มในธุรกิจ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญารับสิทธิร่วมผลิตรายการกับ บริ ษัท
เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด เพิ่มอีกจานวน 8 ช่องสถานี เป็ นระยะเวลา 10 ปี รวมเป็ น 16 ช่องสถานีใน
ปั จ จุ บัน (โปรดดูร ายละเอี ย ดตามข้ อ 2.2) และเมื่ อ วัน ที่ 4 มิ ถุน ายน 2556 บริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การยื่ น ค าขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ การโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลืน่
ความถี่ในระดับชาติ ต่อสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวแล้ ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้ บริ ษัทฯ พ้ นเหตุอาจถูกเพิก
ถอน และให้ หลักทรัพย์ บริ ษัท “AJP” ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ปี 2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่กลุม่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จากัด จานวน 5,625,000 หุ้น บริ ษัท มีเดีย เอเจนซี่ ไทย จากัด
จานวน 46,150,000 หุ้น และนายธนา เบญจาทิกุล จานวน 12,000,000 หุ้น โดยมีราคาหุ้นละ 8 บาท การจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนข้ างต้ น ทาให้ บริ ษัทฯ มีห้ นุ สามัญจาก 200,000,000 หุ้น เป็ นทังหมด
้
291,775,000 หุ้น อนึ่งบริ ษัทฯมี
ทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ชาระ จานวน 100,000,000 บาท ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียนส่วนที่สารองไว้ สาหรับรองรับการ
ใช้ สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รวมเป็ นทุนจดทะเบียนทังหมดจ
้
านวน 391,775,000
บาท หลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจอย่ างมั่นคง
 ดาเนินธุรกิจอย่างมัน่ คง มีศกั ยภาพในการแข่งขันสูง
 สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าและผู้ชมรายการ
 รับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจสือ่ โดยประกอบธุรกิจหลัก คือธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
2.1 การประกอบธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
บริ ษัทฯ ได้ ประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยการได้ รับสิทธิ ในการจัดหา และ/หรื อ ผลิตโปรแกรมรายการ
โทรทัศน์ และ/หรื อการทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ สาหรับช่องสถานีโทรทัศ น์ดาวเทียมรวม
จานวน 16 ช่ องสถานี (โปรดดูรายละเอีย ดของ 16 ช่องสถานี ในข้ อ 2.2 เรื่ องคู่สญ
ั ญาของบริ ษั ท ฯ) เป็ น ระยะเวลา 10 ปี
จาก บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด โดยมีค่าตอบแทนในการได้ รับสิทธิร่วมผลิตรายการ สาหรับระยะเวลา 10 ปี
เป็ นจานวนเงิน 40,000,000 บาท และค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจานวนหนึง่ ส่งผลทาให้ บริ ษัทฯ เข้ าไปเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับ
ผู้ร่วมผลิตรายการทัง้ 16 ช่องสถานีแทน บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งบริ ษัทฯ อนุญาตให้ ผ้ รู ่ วมผลิตรายการ
ร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ โปรแกรมรายการโทรทัศน์ โดยมีเนื ้อหาสาระ ไม่ขัดกับความสงบเรี ยบร้ อย จารี ตประเพณี และ
ศี ล ธรรมอัน ดี ข องประชาชน ไม่ ขัด ต่ อ ระเบี ย บ กฎหมายและความมั่น คง ของประเทศเพื่ อ เผยแพร่ อ อกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
โดยในครัง้ แรกของการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริ ษัทฯ บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด
เป็ น ผู้ให้ สิท ธิ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ ในการร่ วมผลิต รายการ 8 ช่ อ งสถานี ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 ธัน วาคม 2553 เป็ น ต้ น มา ต่ อ มาครั ง้ ที่ ส อง
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เมื่ อวันที่ 8 มิ ถุน ายน 2556 บริ ษั ท เอ็ ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด ได้ ให้ สิท ธิ ในการร่ วมผลิต รายการเพิ่ มแก่บ ริ ษั ท ฯ
อีก 8 ช่องสถานี (มีอายุสญ
ั ญา 10 ปี ) ทังนี
้ ้ค่าตอบแทน ทังสองครั
้
ง้ ที่บริ ษัทฯ จ่ายให้ แก่ MVTV มีจานวนเท่ากัน
อย่างไรก็ตาม การดาเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมของบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตาม พรบ.การประกอบกิจการ
การกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และ พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 บริ ษั ทฯ ได้ ดาเนินการยื่นขอรับใบอนุญ าตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ การโครงข่ายกระจายเสียงหรื อ โทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลืน่ ความถี่ในระดับชาติ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2556 กสทช. ได้ แจ้ งผลการพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตฯ ของบริ ษัทฯ โดยที่ประชุม คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสีย งและกิ จการโทรทัศน์ (กสท.) ครั ง้ ที่ 29/2556 เมื่ อวัน ที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้ มี ม ติ อนุญ าตให้ บริ ษั ท ฯ ได้ รับ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ การโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ สาหรับกิจการที่ไม่ใช้ คลืน่
ความถี่ โดยให้ มีผลนับตังแต่
้ วนั ที่ 13 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2571 (15 ปี )
ทังนี
้ เ้ นื่องจาก กลุ่มบริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น โดยบริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ลาว) จากัด ได้ เข้ าไปลงทุนธุรกิจโทรทัศน์
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว โดยรับสัมปทานในการทาโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมจากรัฐบาลลาว ซึง่ มีอายุสมั ปทาน 30 ปี
นับตังแต่
้ ปี 2547 นอกจากนี ้บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่ (ลาว) จากัด ได้ ทาสัญญาเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมกับ บริ ษัท ไทยคม
จากัด (มหาชน) (ดาวเทียมไทยคม 5) โดยบริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ลาว) จากัด ได้ ทาสัญญาว่าจ้ างให้ บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น
(ไทยแลนด์ ) จ ากัด ผลิต โปรแกรมรายการโทรทัศ น์ ให้ กับ บริ ษั ท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ลาว) แต่เพี ยงผู้เดี ย ว และหลังจากนัน้
ในปี 2553 บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชนั่ (ไทยแลนด์) จากัด ได้ ให้ สทิ ธิแก่บริ ษัทฯ ในการจัดหา และ/หรื อผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
และ/หรื อทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จานวน 8 ช่องสถานีในครัง้ แรก และจานวน
8 ช่องสถานี ในครัง้ ที่สอง รวมเป็ น 16 ช่องสถานี จากจานวน 42 ช่องสถานีที่ บริ ษัท เอ็มวี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์ ) มีอยู่ใน
ปี 2557 อย่างไรก็ตามทัง้ 16 ช่องสถานีที่บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิในการร่ วมผลิต รายการจาก MVTV นัน้ บริ ษัทฯ เลือกดาเนินการ
ให้ สิทธิ ร่วมผลิตรายการกับผู้ประกอบการที่เป็ นผู้ผลิต รายการทังหมดซึ
้
่งสามารถพิจารณาจาก: ผังรายละเอียด ของธุรกิ จ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมของบริ ษัทฯ
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ดาวเทียมไทยคม

ส่ งสัญญาณออกอากาศ (UP LINK)

สถานีภาคพืน้ ดิน
ไทยคม

ทาสัญญาเช่ าช่ องสัญญาณดาวเทียม

บ. MVL (ลาว)*
ส่ งรายการต่ างๆ
ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการแต่ เพียงผู้เดียว

บ. MVTV (ไทย)

ได้ รับสิทธิผลิตรายการจาก MVL

ผ่ านช่ องทาง Internet

ทาสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการ

AJP
ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการ

ช่ องสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
16 ช่ องสถานี (ผู้ผลิตรายการ)

ผลิตรายการและส่ งรายการผลิตต่ างๆ

หมายเหตุ : * บ.MVL (ลาว) เป็ นบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว

อย่า งไรก็ ต าม การประกอบธุ รกิ จ โทรทัศ น์ ผ่า นดาวเที ย มของบริ ษั ท ฯ จะสามารถด าเนิ น การได้ 2 รู ป แบบ คื อ
(1) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Production) และ (2) ธุรกิจให้ บริ การให้ สิทธิร่วมผลิต (Resell) ซึ่งในเบื ้องต้ น
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาประโยชน์สงู สุดที่จะได้ รับในการประกอบธุรกิจโดยการหารายได้ จากการให้ บริ การให้ สทิ ธิ ร่วมผลิตรายการ
กับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Resell) จานวนทัง้ หมด 16 ช่องสถานีก่อน ซึ่งมีความเสี่ยงใน การประกอบธุรกิจ
ต่าสุด ทังนี
้ ้เนื่องจากในปั จจุบนั ช่องสัญญาณคลืน่ ความถี่ (ช่องสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม)เป็ นที่ต้องการ ของตลาดอย่างมาก
เพราะธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกาลังได้ รับความสนใจจากผู้ประกอบการ นอกจากนี ้ จะเห็นได้ ว่าสภาพ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม (Production) มีการแข่งขันที่รุนแรง อันเนื่องมาจากอัตรา
การเติบโตของอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงมีการแข่งขันกันในเรื่ องของคุณ ภาพเนื ้อหาของ รายการโทรทัศน์ ผ่าน
ดาวเที ย ม (Content) จะมี ม ากขึ น้ ซึ่ ง เนื อ้ หารายการโทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเที ย ม ถื อ ได้ ว่ า เป็ นสิ่ ง บ่ ง ชี ถ้ ึ ง ความส าเร็ จ ของ
ผู้ประกอบการรายนัน้ ๆ ดังนัน้ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาและเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่มากกว่าในธุรกิจผลิตรายการ โทรทัศน์ ผ่าน
ดาวเทียม(Production) อย่างไรก็ตามในอนาคตบริ ษัทฯ จะมีการพิจารณาหารายได้ เพิ่มขึ ้นจากธุรกิจผลิตรายการ โทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม (Production) ซึง่ จะเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายเวลาโฆษณาและขายเวลาการผลิตรายการอีกทาง
หนึง่
รายละเอียดและผู้เกี่ยวข้ องของธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมและเคเบิลทีวีท้องถิ่น
1. เจ้ าของผลิตภัณฑ์ : ได้ แก่ผ้ ผู ลิตสินค้ า และบริ การเช่นผู้ผลิตเครื่ องดื่ม หรื อผู้ผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภค เช่น บจ. ยูนิ
ลิเวอร์ ผู้ผลิต สบู่ แชมพู เป็ น ต้ น ในอดี ตเจ้ าของผลิต ภัณ ฑ์ ที่จะต้ องการโฆษณาผลิตภัณ ฑ์ ของตนเอง มัก จะใช้ ช่อ งทาง
โฆษณาเช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หรื อสื่อหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น อย่างไรก็ดีปัจจุบนั ช่องทางโฆษณามีห ลากหลายมากขึ ้นเช่น

-7-

อินเตอร์ เน็ตและโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัทเจ้ าของผลิตภัณฑ์มกั ว่าจ้ างบริ ษัทที่มีความรู้ความสามารถใน ด้ าน
การทาแผนโฆษณาและซื ้อสื่อโฆษณาให้ ตรงกับกลุม่ เป้าหมายโดยมักจะว่าจ้ างบริ ษัทตัวแทนโฆษณาในการวางแผน จัดทา
และหาช่องทางโฆษณาเพื่อให้ โฆษณาเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายให้ ได้ มากที่สดุ
2. ตัวแทนโฆษณา : ได้ แก่บริ ษัทตัว แทนผู้ผลิตสินค้ าในการจัดทาโฆษณาจัดซื ้อช่องทางการโฆษณาและวางแผน
การโฆษณาเป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัทตัวแทนโฆษณาจะเป็ นผู้วางแผนภาพรวมของการโฆษณา ช่องทางโฆษณา และลักษณะ ของ
ข่าวสาร ตัวอย่างบริ ษัทตัวแทนโฆษณาเช่น บจ. J. Walter Thompson และ บจ. Ogilvy เป็ นต้ น
3. ผู้ให้ บริ การเนื ้อหา : ได้ แก่ผ้ ทู ี่ผลิตเนื ้อหารายการสาหรับโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น ผู้ผลิตละคร ผู้ผลิตเพลง หรื อ
ผู้ผลิตหนัง ตัวอย่างบริ ษัทผู้ให้ บริ การเนื ้อหาเช่น บมจ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ และ บมจ. อาร์ เอส เอนเตอร์ เ ทนเม้ นท์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
ผู้ให้ บริ การเนื ้อหาโดยส่วนใหญ่จะขายเนื ้อหาของตนให้ ผ้ ผู ลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพื่อใช้ ในการออกอากาศ
4. ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม:ได้ แก่ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดผ่านดาวเทียม ทังนี
้ ้ผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั เจ้ าของสถานีฟรี ทีวี เช่น ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีความแตกต่างจากฟรี ทีวีทวั่ ไปเนื่องจากโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมแต่ละช่องจะมีแนวทางของช่องที่
ชัดเจน ไม่แบ่งแยกรายการตามช่วงเวลาเหมือนฟรี ทีวี ตัวอย่างเช่นช่อง กลุ่ม NEXT Platform ได้ แก่ NEXT Series, Movie,
Music และ วันวาน จะเป็ นรายการบันเทิงครบทุกรูปแบบ ทังหนั
้ ง, เพลง,ซีรีย์ (ผลิตโดย บจก.MIC), HIT 66 จะเป็ นรายการ
วาไรตี ้ 24 ชัว่ โมง (ผลิตโดยบริ ษัท 94 เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด)
5. ผู้ให้ บริ การสายเคเบิล : ได้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ การสายเคเบิลเพื่อส่งสัญญาณอินเตอร์ เน็ตทัว่ ไป เนื่องจากผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมต้ องส่งข้ อมูล (สัญญาณภาพและเสียง) ที่ผลิตได้ ไปที่สถานีภาพพื ้นดินก่อนที่จะ Uplink ไปที่ดาวเทียม
ตัวอย่างบริ ษัทผู้ให้ บริ การสายเคเบิลได้ แก่ บจ.3BB และ บมจ. ซิมโฟนี่ เป็ นต้ น
6. สถานีภาคพืน้ ดิน :ได้ แก่สถานีภาคพืน้ ดินที่มีหน้ าที่ Uplink สัญ ญาณข้ อมูลไปที่ ดาวเทียม ทังนี
้ ้โดยปกติสถานี
ภาคพื ้นดินจะเป็ นส่วนหนึง่ ของบริ ษัทที่ให้ บริ การดาวเทียม
7. ผู้ ให้ บริ ก ารดาวเที ย ม : ได้ แ ก่ บ ริ ษั ท ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารดาวเที ย มในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ส่ง สัญ ญาณโทรทัศ น์ หรื อ
ส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง ตัวอย่างบริ ษัทผู้ให้ บริ การดาวเทียมได้ แก่ บมจ. ไทยคม เป็ นต้ น
8.ผู้ให้ บริ การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม: ได้ แก่ ผู้ให้ บริ การช่องสัญญาณดาวเทียมซึ่งโดยปกติผ้ ใู ห้ บริ การดาวเทียม
จะเป็ นผู้ให้ บริ การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมเอง อย่างไรก็ตามเนื่องจากความต้ องการช่องสัญญาณดาวเทียมที่มีมากกว่า
จานวนช่องสัญญาณทาให้ เกิดคนกลางขึ ้นโดยผู้ให้ บริ การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจะทาการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจาก
ผู้ให้ บริ การดาวเทียมทีละจานวนมากๆทาให้ มีอานาจการต่อรองด้ านราคาสูง ตัวอย่างบริ ษัทผู้ให้ บริ ก ารเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียมได้ แก่ AJP เป็ นต้ น
9.เคเบิลทีวีท้องถิ่น:ได้ แก่ บริ ษัทเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่ให้ บริ การเคเบิลทีวีกบั ผู้บริ โภคโดยเก็บค่าใช้ จ่ายเป็ นรายเดือนทังนี
้ ้
ผู้ให้ บริ การเคเบิลทีวีท้องถิ่นในประเทศไทยสามารถครอบคลุมผู้ชมประมาณ 3-4 ล้ านคน ตัวอย่างบริ ษั ทเคเบิลทีวีท้องถิ่ น
ได้ แก่ บจ. ไทยซุน่ เคเบิ ้ล ที.วี.
10. ผู้ให้ บริ การติดตังจานดาวเที
้
ยม : ได้ แก่บริ ษัทผู้ให้ บริ การติดตังจานดาวเที
้
ยมกับผู้บริ โภค ตัวอย่างบริ ษัท
ผู้ให้ บริ การติดตังจานดาวเที
้
ยมได้ แก่ บจ.พีเอสไอ
11. ผู้บริ โภค : ได้ แก่ ประชาชนทัว่ ไป
2.2 คู่สัญญาของบริษัทฯ
(1) รายละเอียดช่องสถานีที่บริ ษัทฯ ทาสัญญาร่วมผลิตรายการกับผู้ผลิตรายการ (8 ช่องสถานีเดิม) มีดงั ต่อไปนี ้
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ชื่อสถานี
 Hit Station

ระยะเวลา
สัญญา
1 ต.ค. 2557 ถึง
30 ก.ย. 2558

บริษัทคู่สัญญา

ประเภทรายการ

บจ. 94 เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์

รายการวาไรตี ้

เกษตรแฮปปี ้

1 มี.ค. 2557 ถึง
28 ก.พ. 2562

บจ. พาวเวอร์ อินฟิ นิตี ้

รายการวาไรตี ้

Happy
Channel

1 ส.ค. 2557 ถึง
31 ก.ค. 2558

บจ. 94 เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์

รายการวาไรตี ้

Health&Family

1 พ.ย. 2554 ถึง
30 มิ.ย. 2558

บจ. ทีวีไดเร็ ก อินโดไชน่า

รายการวาไรตี ้

 Bangkok
Channel

16 ส.ค 2557 ถึง
15 ส.ค. 2558

บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส

รายการวาไรตี ้

NEXT Movie

19 ก.ย. 2557 ถึง
18 ก.ย. 2560

บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส

รายการวาไรตี ้

อยูร่ ะหว่างการเจรจา
คูส่ ญ
ั ญา



อยูร่ ะหว่างการเจรจา
คูส่ ญ
ั ญา



หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ เจรจาเรื่องการต่อสัญญากับผู้ผลิตรายการก่อนหมดอายุสัญญาเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทังนี
้ ้อายุสญ
ั ญาใหม่จะมีอายุตัง้ แต่ 1-5 ปี

(2) รายละเอียดช่องสถานีที่บริ ษัทฯ ทาสัญญาร่วมผลิตรายการกับผู้ผลิตรายการ (8 ช่องสถานีใหม่*) มีดงั ต่อไปนี ้
ชื่อสถานี

ระยะเวลาสัญญา

บริษัทคู่สัญญา

ประเภทรายการ

Major Channel

1 ส.ค. 2557 ถึง
31 ก.ค. 2558

บจ. 94เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์

รายการวาไรตี ้

Show Channel

1 ส.ค. 2557 ถึง
31 ก.ค. 2558

บจ. 94เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์

รายการวาไรตี ้

NEXT Series

19 ก.ย. 2557 ถึง
18 ก.ย. 2560

บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส

รายการวาไรตี ้

NEXT วันวาน

19 ก.ย. 2557 ถึง
18 ก.ย. 2560

บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส

รายการวาไรตี ้

NEXT Music

19 ก.ย. 2557 ถึง
18 ก.ย. 2560

บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส

รายการวาไรตี ้
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ชื่อสถานี

ระยะเวลาสัญญา

บริษัทคู่สัญญา

ประเภทรายการ

MAN TV

19 ก.ย. 2557 ถึง
18 ก.ย. 2560

บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส

รายการวาไรตี ้

 GOOD
CHANNEL

1 ส.ค. 2557 ถึง
31 ธ.ค. 2557

บจ. เอ็มไอซี บรอดแคส

รายการวาไรตี ้

อยูร่ ะหว่างการเจรจา
คูส่ ญ
ั ญา



2.3 สาระสาคัญของสัญญา
2.3.1 สัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการระหว่ าง บริษัทฯ กับ บริษัท เอ็ม วี เทเลวิช่ ัน (ไทยแลนด์ ) จากัด
บริ ษั ท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์ ) จากัด (“ผู้ให้ สิทธิ ”) ให้ สิทธิ แก่ บริ ษั ทฯ (“ผู้รับสิท ธิ ”) ในการจัด หา และ/หรื อ
ผลิตรายการโทรทัศน์ และ/หรื อ ทาสัญญาร่วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ จานวนรวม 16 ช่องสถานี และ AJP
ได้ รับสิทธิ หรื อให้ ผ้ รู ่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ใช้ เครื่ องหมายการค้ าของผู้ให้ สทิ ธิภายใต้ เครื่ องหมาย MVTV ทังนี
้ ้ช่องสถานีทงั ้
16 ช่องสถานีที่มีผ้ รู ่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ดาเนินรายการอยู่ในปั จจุบนั (โปรดดูรายละเอียดตาม ข้ อ 2.2) รายละเอียดของ
สัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการ ระหว่างบริ ษัทฯ กับ MVTV มี 2 ช่วงระยะเวลา โดยแต่ละช่วงเวลามีรายละเอียดดังนี ้

ช่ วงเวลา
ช่วงเวลาที่ 1

ช่วงเวลาที่ 2

ระยะเวลาสัญญา
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2553 ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(อายุสญ
ั ญา 10 ปี )
ตังแต่
้ วนั ที่ 8 มิถนุ ายน 2556 ถึง
วันที่ 7 มิถนุ ายน 2566
(อายุสญ
ั ญา 10 ปี )

8 ช่องสถานี

อายุสัญญาคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2557
5 ปี 11 เดือน

8 ช่องสถานี

8 ปี 5 เดือน

จานวนสถานี

สัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการช่วงเวลาที่ 1
โดย MVTV ได้ ให้ สิทธิแก่บริ ษัทฯ ในการจัดหา และ/หรื อผลิตรายการโทรทัศน์ และ/หรื อ ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการ
กับผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมจานวน 8 ช่องสถานี อายุของสัญญาเท่ากับ 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2553
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยค่าตอบแทนที่ผ้ รู ับสิทธิจะต้ องชาระให้ แก่ผ้ ใู ห้ สทิ ธิ คือ ค่าตอบแทนสาหรับระยะเวลา 10 ปี
จานวน 40 ล้ านบาท และค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจานวนหนึ่ง และหากผู้รับสิทธิ มี ความประสงค์จะต่อสัญญาเมื่อครบ
10 ปี จะต้ องส่งหนังสือยืนยันให้ ผ้ ูให้ สิทธิ โดยค่าตอบแทน อาจมี การปรับเพิ่ มได้ ตามตกลง ทัง้ นี ผ้ ้ ูรับ สิท ธิ มี สิท ธิ ที่จะได้ รับ
ค่าตอบแทนจากสิทธิในการจัดหา และ/หรื อ ผลิตโปรแกรม รายการโทรทัศน์ และ/หรื อ ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ร่วม
ผลิตรายการโทรทัศน์
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สัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการช่วงเวลาที่ 2
โดย MVTV ได้ ให้ สิทธิแก่บริ ษัทฯ ในการจัดหา และ/หรื อผลิตรายการโทรทัศน์ และ/หรื อ ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการ
กับผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมจานวน 8 ช่องสถานี อายุของสัญญาเท่ากับ 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 8 มิถนุ ายน 2556
ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 โดยค่าตอบแทนที่ผ้ รู ับสิทธิ จะต้ องชาระให้ แก่ผ้ ูให้ สิทธิ คือ ค่าตอบแทนสาหรับระยะเวลา 10 ปี
จานวน 40 ล้ านบาท และค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจานวนหนึง่ และหากผู้รับสิทธิมีความประสงค์จะต่อสัญญาเมื่อครบ 10
ปี จะต้ อ งส่งหนังสื อยื น ยัน ให้ ผู้ให้ สิ ท ธิ โดยค่ าตอบแทนอาจมี ก ารปรั บ เพิ่ ม ได้ ตามตกลงทัง้ นี ผ้ ้ ูรั บ สิ ท ธิ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ
ค่าตอบแทนจากสิทธิในการจัดหา และ /หรื อผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์และ/หรื อทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิต
รายการโทรทัศน์ ทังนี
้ ้ในสัญญาดังกล่าว ได้ กาหนดให้ สามารถรับรู้รายได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2556
2.3.2 สัญญาร่ วมผลิตรายการ ระหว่ าง บริษัทฯ กับผู้ร่วมผลิตรายการจานวน 16 ช่ องสถานี
บริ ษั ท ฯ (“ผู้อ นุญ าต”) อนุญ าตให้ ผ้ ูร่ว มผลิ ต รายการ ร่ ว มผลิต รายการโทรทัศ น์ โดยมี เนื อ้ หา สาระ ไม่ ขัด กับ
ความสงบเรี ยบร้ อย จารี ตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ขดั ต่อระเบียบ กฎหมายและความมัน่ คงของประเทศ
เพื่อเผยแพร่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ชื่อโปรแกรมรายการ ลักษณะรายการ และระยะเวลาของแต่ละสัญญา
หรื อช่องสัญญาณ (โปรดดูในหัวข้ อ 2.2) โดยจะมีเนื ้อหารายการ 54 นาที และจัดให้ มีโฆษณาได้ 6 นาที ต่อ 1 ชัว่ โมงของ เวลา
รายการโทรทัศน์ (เวลาโฆษณาอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามแต่กฎหมายกาหนด) กรณีผ้ รู ่วมผลิตรายการไม่สามารถ ร่วมผลิต
รายการจนครบกาหนดตามระยะเวลาสัญญา ผู้ร่วมผลิตรายการตกลงให้ ผ้ อู นุญาตมีสทิ ธินาเช็คที่ผ้ รู ่วมผลิตรายการ วางไว้ เป็ น
หลักประกันเข้ าธนาคารเพื่อเรี ยกเก็ บเงิน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับค่าเช่ารายเดือนจานวน 1–3 เดือน (แตกต่างกันไปตาม แต่ละ
สัญญาที่ทากับผู้ร่วมผลิตรายการแต่ละราย แต่ทงนี
ั ้ ้เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเดิมที่ผ้ รู ่วมผลิตรายการแต่ละรายได้ เคยทา
ไว้ กับ MVTV) และสามารถริ บหลักประกันตามสัญญาได้ ทงหมด
ั้
รวมทังผู
้ ้ อนุญาตมีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้น
พร้ อมทังเบี
้ ้ยปรับในอัตราร้ อยละ 2 ต่อเดือนนับแต่วนั ที่ผ้ อู นุญาตได้ รับความเสียหาย จนกว่าผู้ร่วมผลิตรายการ จะชาระจน
ครบถ้ วน
แผนผังโครงสร้ างสัญญาของผู้เกี่ยวข้ อง :
ทาสัญญาให้ สิทธิร่วม
ผลิตรายการ

จ่ายค่าตอบแทน

MVTV
ให้ สิทธิการเช่าสถานี 16 ช่องสถานี

AJP
จ่ายค่าเช่าสถานี
ให้ ผ้ ผู ลิตรายการเช่าสถานีเพื่อผลิตรายการ

ทาสัญญาร่วม
ผลิตรายการ
หมายเหตุ : * ผูผ้ ลิตรายการ 16 ช่องสถานี ประกอบด้วย 8 ช่องสถานีเดิม และ 8 ช่องสถานีใหม่

ผู้ผลิตรายการ 16* ช่ อง
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2.4 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทของรายได้
รายได้ จากการขาย
- รายได้ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
- รายได้ จากสื่อวิทยุ
รวมรายได้ จากการขาย
รายได้ อื่น 1
รวมรายได้

ปี 2555
ล้ านบาท ร้ อยละ
99.62
7.783
107.40
2.69
110.09

90.49
7.07
97.56
2.44
100.00

ปี 2556
ล้ านบาท ร้ อยละ
148.86
148.86
3.18
152.04

97.91
97.91
2.09
100.00

ปี 2557
ล้ านบาท
ร้ อยละ
137.88
137.88
4.00
141.88

97.18
97.18
2.82
100.00

หมายเหตุ :
1) รายได้ อื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย รายได้ จากค่าเช่าท่าเรื อบริ เวณอ่าวมะขามในจังหวัดภูเก็ต (บริ ษัทฯ ได้ ให้ บริ ษัท
นาชัยขนส่งทางทะเล จากัด เช่าท่าเรื อ โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่า 10 ปี 6 เดือน เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่
30 มิถนุ ายน 2558) และรายได้ จากเบี ้ยปรับลูกหนี ้ชาระเงินล่าช้ าของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโดยในปี 2555 ปี
2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ คา่ เบี ้ยปรับลูกหนี ้ชาระเงินล่าช้ าจานวน 1.86 ล้ านบาท 2.60 ล้ านบาท และ 1.80
ล้ านบาท ตามลาดับ
2) บริ ษัทฯ เริ่ มมีรายได้ จากโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553
3) บริ ษัทฯ ได้ ยกเลิกธุรกิจสือ่ วิทยุเมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้
2.5 กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ได้ แก่ลกู ค้ าที่เป็ นกลุม่ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการ
ในธุรกิจต่างๆ ที่เคยเป็ นลูกค้ าของ MVTV อยู่แล้ ว และสาหรับการจัดจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย บริ ษัทฯ จะขายตรง
ให้ กั บ ลูก ค้ าผู้ ประกอบการร่ ว มผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ (Direct Customers) โดยมี ฝ่ ายการตลาดและธุ ร การท าหน้ าที่
ประสานงานและดูแลลูกค้ าแต่ละรายอย่างใกล้ ชิด อย่างไรก็ ดี เนื่องจากในปั จจุบันช่องสัญ ญาณดาวเทียมยังคงมีความ
ต้ องการอยู่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเข้ าถึงของผู้รับชมได้ เติบโตอย่างต่อเนื่องและผู้ประกอบการฯ แต่ละรายได้ ขยายช่อง
เพิ่มมากขึ ้น ดังนันถึ
้ งแม้ วา่ หากผู้ประกอบรายใดรายหนึง่ ที่ร่วมผลิตรายการกับบริ ษัทฯ ได้ ยกเลิกการเช่าช่องสัญญาณ
บริ ษัทฯ ก็จะสามารถหาผู้เช่าช่องสัญญาณรายใหม่ได้ อย่างต่อเนื่อง อันเป็ นผลมาจากผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ต่างสนใจ
เข้ ามาทาธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมกันมากขึ ้น ในหลากหลายรู ปแบบ ทังรายการเพลง
้
รายการวาไรตี ้ สาระบันเทิง แม้ กระทัง้
รายการ ที่เน้ นเป็ นช่องทางการขายสินค้ า จึงทาให้ โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเป็ นธุรกิจที่มีแนวโน้ มการเติบโตได้ อีกมาก
2.6 การแข่ งขัน
เนื่องจากกระแสความนิยมในธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม ทาให้ มีผ้ ปู ระกอบการจานวนมากเข้ าสูธ่ ุรกิจนี ้ทังรายใหญ่
้
และรายเล็กปั จจุบันในประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบการโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมมากกว่า 100 รายที่ทารายการเผยแพร่ รายการ
ต่างๆ ในโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากการเติบโต ของอุตสาหกรรมเคเบิลทีวีและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ที่ได้ รับ
ความนิยมจากผู้บริ โภคทั่วประเทศเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลสารวจจาก AGB Nielsen พบว่าอัตราประชากร ที่เข้ าถึง
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมมีอตั ราเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
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การเติบโตของร้ อยละของประชากรที่เข้ าถึงเคเบิลทีวีท้องถิ่น และโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม

ที่มา: Nielsen Establishment Survey
จากการที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อนุญาตให้ การประกอบ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลืน่ ความถี่ สามารถโฆษณาได้ ประกอบกับราคาที่ลดลงอย่างมากของจานรับ
สัญญาณดาวเทียม ช่องทางการรับสัญญาณเดิมของ Free TV ที่ถกู รบกวนจากวิทยุชมุ ชน และช่องรายการที่หลากหลาย ทา
ให้ อตั ราการเติบโตของเคเบิลทีวีท้องถิ่น และโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมมีการเติบโตอย่างก้ าวกระโดด โดยในปี 2557 ประชาชนที่
เข้ าถึงเคเบิลทีวีท้องถิ่น และโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมรวมกันมีถึงร้ อยละ 70 ของประชากรทังประเทศ
้
และ คาดการณ์วา่ จะเข้ าถึง
ประชาชนในอัตราร้ อยละ 85 ในปี 2558 การเข้ าถึงประชาชนในวงกว้ างนี ้เองส่งผลให้ อตุ สาหกรรม โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มี
การพัฒนาอย่างมากทังทางด้
้
านคุณภาพของรายการและจานวนผู้ประกอบการโดยผู้ผลิตรายการ ส่วนมากจะส่งสัญญาณ
ผ่านดาวเทียมในลักษณะ แบบบอกรับสมาชิกโดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายรายเดือน เพื่อให้ ผ้ ชู มสามารถรับชม รายการได้ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้ จ่าย ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผ้ ปู ระกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมากกว่า 100 สถานี การเติบโต
ดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าการโฆษณา โดยปั จจุบนั มีการประมาณการกันว่ามูลค่าโฆษณา ที่ถกู ใช้ ในการโฆษณาภายใต้
ระบบเคเบิลทีวีท้องถิ่น และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีประมาณร้ อยละ 5 ของมูลค่าโฆษณา ทางโทรทัศน์ หรื อประมาณ 7,177
ล้ านบาทจากมูลค่า อุตสาหกรรมโฆษณารวม 1.32 แสนล้ านบาทในปี 2557 (ที่มาข้ อมูล:Nielsen 2014)
อย่างไรก็ดี บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (“THCOM”) ในปี 2557 ทางไทยคมได้ ส่งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ ้นสู่วง
โคจรสาเร็ จในเดือนมกราคมและไทยคม7 ในเดือนกันยายน 2557 ซึ่งอาจส่งผลต่อบริ ษัทฯ เนื่องจากทาให้ มีช่อง สัญญาณ
ดาวเทียมเพิ่มมากขึ ้น โดยในปั จจุบนั บริ ษัทฯ เช่าช่องสัญญาณจาก MVTV ซึ่งใช้ ช่องสัญญาณของดาวเทียมไทยคม 5 ดังนัน้
เมื่อช่องสัญญาณของไทยคม 5 และ ไทยคม 6 มีเพิ่มขึ ้นปริ มาณช่องสัญญาณที่สามารถใช้ ได้ สาหรับโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมก็
จะเพิ่มขึ ้น ภาวการณ์แข่งขันอาจจะมีแนวโน้ ม เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ดีบริ ษัทฯ คาดการณ์วา่ ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้ า อัตราการเข้ าถึง
โทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมของประชากรจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องทาให้ เจ้ าของผลิตภัณ ฑ์ หันมาใช้ สื่อ โทรทัศน์ ผ่าน
ดาวเทียมเป็ นช่องทางการโฆษณามากขึ ้นราคาค่าโฆษณาก็จะเพิ่มขึ ้นทาให้ มีผ้ สู นในผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ น ดาวเทียมมาก
ขึ ้นความต้ องการของช่องสัญญาณจึงน่า จะมีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขกฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
การดาเนินกิจการธุรกิจสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริ ษัทฯ ในปั จจุบันอยู่ภายใต้ ข้อบังคับของ พรบ.องค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ และพรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยภายใต้ กฎหมายดังกล่าว
ได้ กาหนดให้ กสทช. ซึ่งเป็ นผลมาจากบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญ ใหม่แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2550 กาหนด
ให้ รวม กสช. กับ กทช. เข้ าเป็ นองค์กรเดียวกันทาให้ ถึงแม้ วา่ ในปั จจุบนั จะได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการ
้
กสทช. เรี ยบร้ อยแล้ ว
แต่กฎระเบียบและทิศทางในการกากับดูแลและประกอบกิ จการวิท ยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม
ยังไม่แน่นอนและมีความเป็ นไปได้ ในการเปลี่ยนแปลงการแก้ ไขกฎระเบียบเพิ่มเติมจากเดิมทังในทางที
้
่เข้ มงวดมากขึ ้นหรื อ
ผ่อนคลายลง ในกรณี ที่มี ความเข้ มงวดมากขึน้ กว่ าเดิ ม อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิน งานของบริ ษัท ฯ เนื่องจากผู้ผลิต
รายการ โทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมที่ไม่มีคุณภาพ หรื อผู้ผลิตรายการที่โฆษณาเกิ นกว่ากฎหมายกาหนดก็ จะไม่สามารถผลิต
รายการได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ ความต้ องการของช่องสัญญาณลดลงได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ ผ้ ูร่วมผลิตรายการ
ปฏิบตั ิตาม กฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบต่างๆ อย่างเคร่ งครัด รวมถึงบริ ษัทฯได้ ติดตามข้ อมูลข่าวสารความคืบหน้ าในเรื่ อง
ดังกล่าว อย่างใกล้ ชิดเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่อาจมีการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
3.2 ความเสี่ยงจากการต่ อสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการ
ปั จจุบนั MVTV ได้ ทาสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการกับบริ ษัทฯ เป็ นเวลา 10 ปี ซึ่งถ้ าหากบริ ษัทฯ ไม่ได้ รับการต่อ
สัญญาอาจจะก่อให้ เกิดความไม่ตอ่ เนื่อง และอาจมีผลกระทบต่อเนื่องกับการออกอากาศของช่องสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
ทัง้ 16 ช่อง และรายได้ ของบริ ษัทฯ แต่อย่างไรก็ดีบริ ษัทฯ ได้ ลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดเงื่อนไขในสัญญา
ให้ สิทธิ ร่วมผลิตรายการกับ MVTV โดยให้ บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ ในการต่อสัญ ญาออกไปอีก 10 ปี (First Right Refusal) ทัง้ นี ้
ที่ปรึกษากฎหมาย (สานักงานกฎหมาย สยามซิตี จากัด)ได้ ตรวจสอบสัญญาระหว่าง MVTV และ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องในสัญญาทังหมด
้
พบว่า MVTV มีสิทธิ อนั ชอบธรรมในการต่ออายุสญ
ั ญาให้ กับบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ
อย่างครบถ้ วนจนทาให้ บริ ษัทฯ และ MVTV เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีตอ่ กัน จากการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นส่งผลให้ บริ ษัทฯ
สามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
3.3 ความเสี่ยงจากการที่บริ ษัทฯ ไม่ สามารถหาผู้ร่วมผลิตรายการรายใหม่ ได้ หากผู้ร่วมผลิตรายการ ของ
บริษัทฯไม่ ต่อสัญญา
จากการที่ MVTV ได้ ทาสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการกับบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะต้ องจ่ายค่าตอบแทนสัญญาเดือน
ละ 4.80 ล้ านบาทต่อเดือน (16 ช่องสถานี) ตลอดอายุสญ
ั ญา 10 ปี ทังนี
้ ้หาก บริ ษัทฯ ไม่สามารถหาผู้ร่วมผลิตรายการ (หรื อผู้
เช่า)ได้ อย่างต่อเนื่องอาจทาให้ บริ ษัทฯไม่สามารถชาระค่าตอบแทนสัญญาจานวนดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามด้ วยสภาวะ การ
เติบโตอย่างก้ าวกระโดดของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมและยังมีแนวโน้ ม การเติบโตที่เพิ่มสูงขึน้ ในทุกๆปี ธุรกิ จ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจึงยังมีแนวโน้ มเติบได้ อีกมาก โดยผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ทงในส่
ั ้ วนผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องการ จะ
เพิ่มช่องสถานีหรื อผู้ประกอบการรายใหม่ที่หนั เข้ ามาสูธ่ ุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมน่าจะมาทดแทนลูกค้ าที่อาจไม่ต่อ สัญญา
กับบริ ษัทฯในอนาคตได้
3.4 ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมจะไม่ สามารถถ่ ายทอดสัญญาณได้
โดยทัว่ ไป ดาวเทียมมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบกพร่ องในการทางาน อันเนื่องจากการขัดข้ องของระบบการทางาน
ของดาวเทียมเองหรื อจากพายุสรุ ิ ยะ รวมทังดาวเที
้
ยมอาจเกิดความเสียหายจากการชนกันระหว่างดาวเทียมกับวัตถุต่างๆ ใน
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อวกาศ จึงทาให้ ความสามารถในการให้ บริ การถ่ายทอดสัญญาณลดลงชัว่ คราวหรื อถาวร นอกจากนัน้ ดาวเทียมยังมีความเสีย่ ง ที่
อายุการใช้ งานจะหมดเร็ วกว่าที่ดาดการณ์ ไว้ ซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ บริ การสาหรับกรณีของ 16 ช่องสถานี ตาม
สัญญาที่บริ ษัทฯ ทากับ MVTV ซึ่งปั จจุบนั ใช้ บริ การถ่ายทอดสัญญาณกับดาวเทียมไทยคม 5 ของ THCOM ซึ่งจากข้ อมูลที่
THCOM เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน ระบุว่า THCOM มี ค วามเชื่ อ มั่น ว่า ดาวเที ย มของไทยคมมี คุณ ลัก ษณะ ที่ ท นทานต่ อ
สภาพแวดล้ อมบนอวกาศเทียบเท่ามาตรฐานสากล โอกาสที่จะเกิดความเสียหายขันรุ
้ นแรงจนอาจทาให้ ดาวเทียม หมดสภาพ
การใช้ งานจะมีความเป็ นไปได้ น้อยมาก อย่างไรก็ตาม THCOM ได้ จัดเตรี ยมแผนการเพื่อรองรับผลเสียหายกัน อาจจะเกิด
ขึ ้นกับลูกค้ า หากเกิ ดความเสียหายขันรุ
้ นแรงขึ ้นกับดาวเทียมจนหมดสภาพการใช้ งาน โดย THCOM มีข้อตกลง ร่ วมกับผู้
ให้ บริ การดาวเทียมรายอื่นเพื่อให้ ผ้ ูใช้ บ ริ การสามารถโอนไปใช้ บริ การแทนได้ นอกจากนี ้ในสัญญาที่บริ ษัทฯ ทากับ MVTV
ยังระบุว่าหากตลอดระยะเวลา 10 ปี ของสัญญาให้ สิทธิ ร่วมผลิตรายการ หากมีเหตุการณ์ ใดๆ ซึ่งทาให้ MVTV ไม่สามารถ
ออกอากาศรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริ ษัทฯ หรื อของผู้ร่วมผลิตรายการที่ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการ กับบริ ษัทฯได้
MVTV ได้ ตกลงจะดาเนินการจัดหาช่องทางการออกอากาศอื่นๆให้ แก่บริ ษัทฯหรื อผู้ร่วม ผลิตรายการดังกล่าว โดยไม่ชกั ช้ าและ
มีคณ
ุ ภาพการออกอากาศครัง้ ใหม่ไม่ต่ากว่าคุณภาพการออกอากาศครัง้ เดิม
3.5 ความเสี่ยงจากผู้ร่วมผลิตรายการ(ผู้เช่ าช่ องสถานี)ผลิตรายการหรือเผยแพร่ รายการที่ขัดต่ อกฎหมาย
ถึงแม้ ว่าเงื่อนไขในสัญญาร่ วมผลิตรายการระหว่างบริ ษั ทฯ กับผู้ร่วมผลิตรายการแต่ละรายจะกาหนดให้ ผ้ รู ่วม ผลิต
รายการ ผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์และรายการโฆษณาสินค้ าและบริ การ และธุรกิจต่างๆ ต้ องมีเนื ้อหา สาระ ไม่ขดั กับ
ความสงบเรี ยบร้ อย จารี ตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ขดั ต่อระเบีย บ กฎหมาย ความมัน่ คงของ ประเทศ และ
ไม่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย์ แต่ทงนี
ั ้ ้เนื่องจากบริ ษัทฯไม่ได้ เป็ นผู้ผลิตรายการโดยตรง ทาให้ เป็ น การยากที่จะควบคุม
เนื ้อหาของรายการให้ เป็ นไปตามที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญาได้ อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ โอกาสที่ผ้ รู ่วมผลิต รายการจะเผยแพร่
รายการที่ขดั ต่อกฎหมายย่อมอาจจะเกิ ดขึ ้นได้ และจะส่งผลทาให้ บริ ษัทฯ ในฐานะ ผู้ให้ สิทธิ ผ้ รู ่ วม ผลิตรายการ ได้ รับความ
เสียหายโดยช่องสัญญาณที่บริ ษัทฯ ให้ เช่าอาจจะถูกระงับการออก อากาศหรื อถูกฟ้องร้ องเรี ยกค่า เสียหายจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีมาตรการในการตรวจสอบรายการต่างๆ ของผู้ร่วมผลิตรายการเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
ก่อ นออกอากาศโดยผู้ร่วมผลิต รายการจะต้ อ งส่งผังรายการให้ บ ริ ษั ท ตรวจสอบก่ อ นออกอากาศ 7 วัน (ผังออกอากาศ
ประจาเดือน) นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีการติดตังจอมอนิ
้
เตอร์ เพื่อติดตามดูแล รายการต่างๆ ของผู้ร่วมผลิต รายการทุกช่อง สถานี
ในระหว่างการออกอากาศ ในกรณีที่พบผู้ผลิตรายการเผยแพร่รายการที่ขดั ต่อกฎหมาย บริ ษัทจะ ดาเนินการแจ้ งให้ กบั MVTV
(ผู้ให้ สิทธิแก่บริ ษัทฯ) และ บมจ.ไทยคม (เจ้ าของช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม5) ระงับสัญญาณการออกอากาศ ของผู้ร่วม
ผลิตรายการนันๆ
้ ทังนี
้ ้ หาก MVTV และ บมจ.ไทยคม ตรวจพบการเผยแพร่ รายการ ที่ขดั ต่อกฎหมายก็จะดาเนินการ แจ้ งให้
บริ ษัทฯ ทราบและทาการระงับสัญญาณการออกอากาศพร้ อมกัน ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ สามารถยกเลิก สัญญาร่ วมผลิตรายการ กับ
ผู้ผลิตรายการที่เผยแพร่ รายการที่ขัดต่อกฎหมายได้ อนึ่งตัง้ แต่บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมตังแต่
้
ปลายปี 2553 เป็ นต้ นมาไม่ปรากฏมีผ้ รู ่วมผลิตรายการ เผยแพร่รายการที่ขดั ต่อกฎหมายแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มระดับความปลอดภัยในการสารองข้ อมูลรายการต่างๆ ทังหมดจ
้
านวน 16 ช่องสถานี
จากเดิมที่มีการเก็บไว้ ที่ MVTV และ บมจ.ไทยคม เป็ นเวลา 1 เดือน และ 3 เดือน ตามลาดับ มาเป็ นการสารองข้ อมูลเก็บ ไว้ ที่
บริ ษัทฯ เพิ่มเติมเป็ นเวลา 7 วัน โดยบริ ษัทฯ จะใช้ ระบบ DVR (Digital Video Recorder) โดยระบบดังกล่าวจะเป็ นการบันทึก
สัญญาณภาพและเสียงมาประมวลผลแล้ วทาการบันทึกภาพและเสียงที่ประมวลผลในหน่วยความจา
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3.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ ีอาจมีผลในทางบวกหรื อทางลบกับธุ รกิจของบริ ษัทฯ
ในอนาคต
เนื่องจากเทคโนโลยีของธุรกิจ แพร่ ภาพกระจายเสียง (Broadcasting) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น จากการ
ส่งสัญ ญาณเพื่ อ แพร่ ภาพทางโทรทัศน์ แบบอะนาล็อ ก (Analogue Television) ด้ วยการส่งสัญ ญาณภาพและเสียง ด้ ว ย
คลื่น วิทยุ สู่การแพร่ ภาพผ่านสัญ ญาณดาวเทียม (Satellite TV) และเคเบิล้ ทีวี (Cable TV) จนกระทั่งสู่การแพร่ ภาพ ทาง
โทรทัศน์ ด้วยระบบดิจิต อล (Digital Television) ด้ วยการส่งสัญ ญาณภาพและเสียงแบบดิ จิต อลซึ่งสามารถ ส่งข้ อมูล ได้
มากกว่าแบบอะนาล็อกในหนึ่งช่องสัญญาณ และทาให้ ได้ ภาพและเสียงที่ดีกว่า และนอกจากนีอ้ าจจะมีเทคโนโลยี ใหม่ๆ
จนทาให้ เกิดความนิยมของการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลให้ ช่องรายการสถานีโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมของผู้ผลิตรายการต่างๆ หันไปใช้ สญ
ั ญาณทีวีอื่นๆ อาทิเช่น Digital TV ที่มีระดับคุณภาพของสัญญาณคมชัด
และไม่ถกู รบกวนได้ ง่าย และยังสามารถพัฒนาให้ รับชมในระบบความคมชัดสูง (High Definition) ระบบสามมิติ (3D) และ
การรับชมขณะเคลือ่ นที (TV on Mobile) จนทาให้ ในอนาคต จะเกิดคูแ่ ข่งขัน ที่เพิ่มขึ ้น ผู้ผลิตรายการต่างๆมีทางเลือก ในการ
เลือกช่องสถานีได้ มากขึ ้น และรายได้ อาจลดลงจากการกระจายค่าโฆษณาไปยังจานวนช่องที่เพิ่มขึ ้น
และเนื่องจากแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดงั กล่าวในอนาคต อาจจะทาให้ เทคโนโลยี Satellite TV ที่บริ ษัทฯ
ใช้ อยู่เกิดการล้ าสมัย ทาให้ ช่องสถานีเดิมไม่เป็ นที่นิยมของผู้ ชม หรื อปริ มาณผู้ชมในช่องสถานีนนๆ
ั ้ ลดลง หรื อความสนใจ
ในการโฆษณาของลูกค้ าลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนในการให้ สิทธิในการผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ย่อมขึ ้นอยู่กบั
ฐานจานวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม กล่าวคือยิ่งจานวนผู้ชมมีมากขึ ้นเท่าใด จานวนค่าตอบแทนยิ่งมีสงู ขึ ้นมากเท่านัน้
นอกจากนี ้หาก Digital TV เกิดขึ ้นจริ งในประเทศไทยภายในระยะเวลาอันใกล้ และมีผ้ ผู ลิตรายการหันไปใช้ เทคโนโลยีใหม่
ดังกล่าว ผู้ผลิตรายการนันย่
้ อมไม่ละทิ ้งช่องสถานีเดิมที่มีฐานผู้ชมจานวนมากอยูแ่ ล้ ว เนื่องจากอายุเฉลี่ย ของแต่ละช่องสถานี
ของบริ ษัท (16 ช่องเดิม) อยู่ในช่วง 5-10 ปี ทังนี
้ ้การที่บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญญากับ MVTV ที่มีระยะเวลานานถึง 10 ปี (ปั จจุบนั เหลือ
ประมาณ 6 ปี เศษ)ย่อมก่อให้ เกิดความมัน่ คงแก่บริ ษัทฯ ได้ ในระดับหนึง่ ถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯ จะต้ องชาระค่าตอบแทนในจานวน
ที่แน่นอนที่ระบุไว้ ในสัญญา แต่บริ ษัทฯ ก็สามารถปรับค่าตอบแทนที่เรี ยกเก็บจากผู้ผลิตรายการเพิ่มขึ ้นตามเหตุผลข้ างต้ น
4. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
การดารงคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้น โดยต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และ
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทจดทะเบียน
จานวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 สรุปมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย 3,101 ราย คิดเป็ น 45.83%
รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 30 อันดับแรก ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถอื (หุ้น)

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

1
2
3

นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
นายสันติ โกวิทจินดาชัย
นายวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์

44,324,870
5,812,000
4,888,888

22.162
2.906
2.444

4
5
6
7

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชยั
นายไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์
นางณัชชารีย์ ชลัมพุชจิรานนท์

4,156,200
4,033,100
3,204,000
3,100,000

2.078
2.017
1.602
1.550
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ลาดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายชื่อ
จานวนหุ้นที่ถอื ( หุ้น)
นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา
3,060,400
น.ส.กัญญาพร หงษ์ ศิริกลุ กิจ
3,000,000
นายสุธี ลัคนสุทิน
2,343,100
นายอธิภู ลือชัยชนะกุล
2,207,700
นายสมเกียรติ เอื ้อพงศ์กิติกลุ
2,087,200
นายธีระศักดิ์ วาสประเสริ ฐสุข
1,900,000
น.ส.อกนิฏฐ์ โสภณสิริรักษ์
1,770,000
นายศุภชัย สุขะนินทร์
1,700,000
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
1,688,000
นางเทวี เกริกฤทธิ์วณิช
1,676,700
นายประวิตร ปั ญญาสกุลวงศ์
1,630,200
นางภักษญา สิงห์ทอง
1,546,400
นายพันธุ์เทพ อึงอธิยตุ
1,535,300
น.ส.พิชญ
ั ญา กัญจนาภรณ์
1,500,000
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
1,435,000
นายสมิง รอดรัตษะ
1,400,000
นายธวัชชัย ตรี สขุ เกษม
1,385,500
นางณฤดี เขียวยิง่
1,260,000
พล.ต.ต.สุวฒ
ั น์ แจ้ งยอดสุข
1,220,000
นายกฤต บุญเจริ ญ
1,174,200
นายจิตติพร จันทรัช
1,172,000
นายวุฒิชยั พิริโยทัยสกุล
1,072,500
นายศักดิ์ชยั ยอดวาณิช
1,061,000
ยอดรวม
108,344,258

สัดส่ วนการถือหุ้น %
1.530
1.500
1.172
1.104
1.044
0.950
0.885
0.850
0.844
0.838
0.815
0.773
0.768
0.750
0.718
0.700
0.693
0.630
0.610
0.587
0.586
0.536
0.531
54.173

หมายเหตุ: มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ 1 บาท

ผู้ถอื หุ้นต่ างด้ าว ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557
บริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นต่างด้ าวจานวน 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,082,000 หุ้น (มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) คิดเป็ นร้ อยละ
1.04 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
5. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ โดยไม่มีผลขาดทุนสะสม
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
จานวนพนักงาน
รอบระยะเวลาบัญชี
ผู้สอบบัญชี
ลาดับ
1
2
3
4

: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีจานวนพนักงานรวม 16 คน
: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

รายชื่อผู้สอบบัญชี
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต

ผู้ตรวจสอบภายใน
นายทะเบียนหุ้น
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

หมายเลขรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

ชื่อสานักงาน
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด

: ห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่
: บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
: บริ ษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิ ประจาปี โดยไม่มีผลขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษัทฯ
ยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เนื่องจากมีขาดทุนสะสม

ภาระผูกพันอื่นๆ
- บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าอาคารกับบุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้ องกันในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน สิ ้นสุดภายในวันที่
31 พฤษภาคม 2559 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าสามารถต่ออายุการเช่าออกไปอีกโดยต้ องตกลงสัญญาเช่าใหม่ให้ เสร็ จ
ก่อนหมดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
- บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารสานักงาน (แห่งใหม่) กับบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่ กาหนดระยะเวลาเช่า
3 ปี สิ ้นสุดสัญญาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราเช่ารวมค่าบริ การเดือนละ 278,800 บาท
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้ างการจัดการ
7.1 ผังโครงสร้ างบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ผู้ตรวจสอบภายใน (IA)

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจมีเดีย

หน่ วยธุรกิจคอนเทนท์ และอีเวนท์
ฝ่ ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายการตลาดและการขาย
ฝ่ ายบริหารโครงการ
ฝ่ ายสนับสนุนธุรกิจ 1
* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการผู้จัดการ

หน่ วยธุรกิจเคเบิล้ มีเดีย

กลุ่มงานการเงิน

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายวิศวกรรม

ฝ่ ายลงทุน

ฝ่ ายสนับสนุนธุรกิจ 2

กลุ่มงานปฏิบัตกิ าร

สานักสนับสนุนธุรกิจ
ฝ่ ายบริหารทั่วไป

ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง

สานักกฎหมายและเลขานุการบริษัท
บริษัท
สานักกฎหมาย

ฝ่ ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ ายกากับการปฏิบัติงาน

บุคคล
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

- 19 -

7.2 กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ มีองค์ ประกอบและคุณสมบัติเป็ นไปตามที่ระบุ
ในเกณฑ์ การดารงสถานะของบริษัทจดทะเบียน
โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อ
นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ *
นายนพรัตน์ ชัยยะ
นายภัทรภพ อิทธิสญ
ั ญากร
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์
นายอนิศ โอสถานุเคราะห์

8

นางสาวปนิฏฐา บริ พนั ธกุล

9

นายธกร เลาหพงศ์ชนะ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 13 สิงหาคม 2557 และลาออก
จากตาแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 แต่ยงั คงดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริ ษัทฯ คือ นายนพรัตน์ ชัยยะ หรื อ นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์ ลง
นามร่วมกันกับ นายภัทรภพ อิทธิสญ
ั ญากร หรื อ นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
รายชื่อฝ่ ายจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายนามดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

รายชื่อผู้บริหารบริษัท
นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์
นายนพรัตน์ ชัยยะ
นายวิเชียร เจียกเจิม
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์

5. นายนท เกริ กฤทธิ์วณิช

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
และ ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ชู ่วยกรรมการผู้จดั การสานักสนับสนุนธุรกิจ

ทังนี
้ ้ กรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ มีลกั ษณะดังนี ้
- มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนและไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรื อตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
- ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติคณะกรรมการ หรื อข้ อตกลงการจดทะเบียน
หลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรื อการตัดสินใจของผู้ถือ
หุ้นและผู้ลงทุนหรื อการเปลีย่ นแปลงในราคาของหลักทรัพย์
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พนักงานบริหารระดับผู้จัดการฝ่ ายขึน้ ไป
ชื่อ-สกุล

อายุ

ตาแหน่ ง
วันเริ่มต้ น

คุณวุฒิการศึกษา
สูงสุด

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์
การทางาน

1.นางสาววรรณา พงโพธิ์

40
46

3.นางเอื ้อมเดือน กิ่งชาญศิลป์

46

ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยเอเซีย
ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยเอเซีย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ไม่มี

2.นางสาวลักษณ์พร แสงดวงศรีวิไล

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
17 มีนาคม 2548
ผู้จดั การการเงิน
1 เมษายน 2542
เลขานุการบริษัท
1 พฤศจิกายน 2556

บมจ.เอเซีย จอยท์
พาโนราม่า
บมจ.เอเซีย จอยท์
พาโนราม่า
บมจ.เอเซีย จอยท์
พาโนราม่า

4.นางสาวรุ้งนภา นวชิต

33

ไม่มี
ไม่มี

ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล
16 พฤศจิกายน 2557

ปริญญาโทผู้บริหาร
ไม่มี
ธนาคารอิสลาม
การบริหาร
แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
หมายเหตุ นางเอื ้อมเดือน กิ่งชาญศิลป์ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 27 ก.พ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557

7.3 ขอบเขตของอานาจหน้ าที่และการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
อานาจและหน้ าที่ของคณะกรรมการต่ างๆ
ก. คณะกรรมการบริษัท
- อานาจหน้ าที่
เพื่อดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ
- องค์ประกอบและการแต่งตัง้
* องค์ ประกอบ ประกอบด้ วย - กรรมการบริ หาร จานวน 7 ท่าน
- กรรมการอิสระ จานวน 2 ท่าน
โดยมี - ประธานกรรมการ 1 ท่าน คือ
นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร 1 ท่าน คือ
นายวรัญญู สุจิวรพันธ์ พงศ์
- กรรมการผู้จดั การ 1 ท่าน คือ
นายนพรัตน์ ชัยยะ
* การแต่ งตัง้ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังใน
้
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมนันเป็
้ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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- จานวนกรรมการสูงสุด
มีไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่ได้ กาหนดจานวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวน
กรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
- สัดส่วนกรรมการที่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น
ไม่ได้ กาหนดไว้
- สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตังกรรมการ
้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตัง้ กรรมการของบริ ษัทฯ
7.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที่
- เป็ นไปตามขอบเขตและวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ก าหนด
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบของ 1) สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการ 2) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบ
กากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี ้
การตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ อง
ประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
ของบริ ษัท
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามกฎบัตร (charter)
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ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริ ษัท
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก (แก้ ไขตาม
มติที่ประชุมกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2552 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552)
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการ (1) เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ
ตรวจสอบ
(2) มีจานวนอย่างน้ อย 3 คน
(3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ทางบัญชีหรื อการเงิน
4. การแต่งตัง้
(1) แต่งตังโดยมติ
้
เอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
5. วาระการดารงตาแหน่ง
3 ปี

1.
2.

3.

4.
5.

7.5 คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที่
- เป็ นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริ ษัทฯ กาหนด
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. สนับสนุนและให้ คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริ ษัท
2. สนับสนุนและให้ คาปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการของบริ ษัทฯ
3. รับมอบหมายและรับมอบอานาจหน้ าที่จากคณะกรรมการบริ ษัท
4. ดาเนินการในเรื่ องที่จาเป็ นอันเกี่ยวข้ องกับการดาเนินกิจการให้ ห้ นุ ของ
บริ ษัทฯ สามารถซื ้อขายได้ ตามปกติอีกครัง้
องค์ประกอบของคณะกรรมการ 1. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์
รองประธานกรรมการบริ หาร
3. นายนพรัตน์ ชัยยะ
คณะกรรมการบริ หาร
4. นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์
คณะกรรมการบริ หารและ
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
5. นางเอื ้อมเดือน กิ่งชาญศิลป์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
การแต่งตัง้
- แต่งตังโดยมติ
้
เอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2557
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
วาระการดารงตาแหน่ง
- การดาเนินสืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผน
- การดาเนินการกิจการให้ ห้ นุ ของบริ ษัทสามารถซื ้อขายได้ ตามปกติ
- ตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ และคณะกรรมการจะสิ ้นสุดลงเมื่อ
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินงานตามปกติ โดยไม่ต้องดาเนินการตามแผนฟื น้ ฟู
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อานาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ องของฝ่ ายจัดการ
ชื่อ
นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์
นายนพรัตน์ ชัยยะ
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์
หมายเหตุ :

1 = ประธานกรรมการ

บริษัทฯ
2,3
2,3

บริษัทย่ อย :
- ไม่ มี -

บริษัทร่ วม :
ไม่ มี
-

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง :
ไม่ มี
-

2,3

-

-

-

2 = กรรมการ

3 = กรรมการบริหาร

7.6 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท ฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ ห าร อัน ได้ แก่ ค่าเบี ย้ ประชุม กรรมการ เงิ น เดือ นผู้บ ริ ห าร
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี ้
(1.1) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ ในปี 2557 เป็ นเงิน 1,2840,000 บาท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ ค่าตอบ
แทน ดังต่อไปนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อ
พลเอกสิทธิศกั ดิ์ เทภาสิต
นายทรงธรรม ดีจงกิจ
นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริ ญ
นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์
นายชลพรรณ วงษ์ สงิ ห์
นายนพรัตน์ ชัยยะ
นายอนิศ โอสถานุเคราะห์
นายภัทรภพ อิทธิสญ
ั ญากร
นายสมนึก เจตน์จิราวัฒน์
นายกวิน เฉลิมโรจน์
นางสาวปนิฎฐา บริ พนั ธกุล
รวม

ได้ รับค่ าตอบแทนเป็ นเงิน
(บาท)
216,000
36,000
60,000
96,000
96,000
156,000
60,000
96,000
60,000
120,000
96,000
96,000
96,000
1,284,000

(1.2) เงินเดือนผู้บริ หาร ในปี 2557 เป็ นเงิน 3,720,000 บาท

จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
จานวนครัง้ ที่มีประชุม
6/6
3/4
5/6
4/7
6/6
5/6
4/4
8/8
5/5
9/12
5/5
5/6
4/5
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 คนได้ รับผลตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมกรรมการจากบริ ษัทฯ โดยมีคา่ ตอบแทน
รายปี ณ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นเงินจานวน 288,000 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
พลเอกสิทธิศกั ดิ์ เทภาสิต
นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์
นายสมนึก เจตน์จิราวัฒน์
นายกวิน เฉลิมโรจน์
นางสาวปนิฎฐา บริ พนั ธกุล
รวม

ได้ รับค่ าตอบแทนเป็ นเงิน
(บาท)
72,000
96,000
36,000
36,000
48,000
288,000

จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม/
จานวนครัง้ ที่มีประชุม
3/3
3/3
3/3
4/4
4/4

(3) พนักงานบริ หารระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปและพนักงาน
(4) พนักงานระดับผู้จดั การฝ่ ายของบริ ษัทฯ รวม 4 คน ได้ รับผลตอบแทนเป็ นเงินเดือนในปี 2557 เป็ นเงินจานวน
1,642,803 บาท และระดับพนักงาน ได้ รับผลตอบแทนเป็ นเงินเดือนในปี 2557 เป็ นจานวนเงิน 1,567,593.75 บาท
(5) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน
- ไม่มี หมายเหตุ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส และ
ได้
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
7.7 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน รวมทังเพื
้ ่อ
การซื ้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน โดยยึดหลักการ ความรับผิดชอบ
และปฏิบตั ิหน้ าที่ในการเปิ ดเผยสารสนเทศทังที
้ ่เป็ นสารสนเทศที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างครบถ้ วน เพียงพอ ตรงต่อความเป็ นจริ ง
เชื่อถือได้ สม่าเสมอและทันเวลา เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ ได้ รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้ได้
กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารได้ แก่ กรรมการ กรรมการผู้จดั การ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ าย ผู้จัดการสาขา และผู้จัดการแผนก
ต้ องรายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ด้ วย สาหรับการลงโทษยึดถือตามหลักกฎหมายมหาชน กฎและระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
7.8 บุคคลากร
บริ ษัทฯ มีพนักงานบริ ษัททังหมด
้
16 คน โดยแบ่งเป็ น
1) สานักงานใหญ่
1.1 ผู้บริ หารบริ ษัท
1.2 กลุม่ งานปฏิบตั กิ าร
1.3 กลุม่ งานการเงิน
1.4 กลุม่ มีเดีย

5
6
3
2

คน
คน
คน
คน
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ในปี พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน ซึ่งได้ แก่เงินเดือนพนักงานโดยได้ รวมพนักงานบริ หารระดับ
ผู้จดั การแผนกขึ ้นไป รวม 9 คน เป็ นเงินจานวน 5,360,803 บาท
บริ ษัทฯ ไม่มีการเปลีย่ นแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนยั สาคัญและไม่มีข้อพิพาททางด้ านแรงงานในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งไปอบรม และฝึ กทักษะ เป็ นประจาทุกปี
8. การกากับดูแลกิจการ
8.1 บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีระบบกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทจดทะเบียนให้
ได้ มาตรฐานและเป็ นไปตามแนวทางที่ถกู ต้ องโดยมีบุคคลดังต่ อไปนีด้ ารงตาแหน่ งกรรมการอิสระซึ่งมีองค์ ประกอบ
และคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการดาดับตลาดทุน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมี องค์ ประกอบ
คุณสมบัติ และขอบเขตการดาเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีกรรมการอิสระเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริ ษัท กล่าวคือ บริ ษัทฯ มีกรรมการบริษัท
จานวนทังหมด
้
9 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระจานวน 2 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยูร่ ะหว่างการสรรหา ให้ ครบ
จานวน 1 ใน 3) ซึง่ กรรมการตรวจสอบ ทัง้ 2 ท่านมีดงั นี ้

ลาดับ
1
2
3

รายชื่อ
นางสาวปนิฎฐา บริ พนั ธกุล
นายธกร เลาหพงศ์ชนะ
-อยูร่ ะหว่างการสรรหา-

ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ (ดารงตาหน่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557)
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบลาดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ ของงบ
การเงิน
- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี

หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
- สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
- พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัทฯ
- จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
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-

 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับหมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยตรง
และคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก

8.2 บริษัทฯ มีผ้ สู อบบัญชีท่ ไี ด้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2557
ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อผู้สอบบัญชี
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต

หมายเลขรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

ชื่อสานักงาน
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด

8.3 แนวทางการควบควบคุมภายในของการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบและนโยบาย ประกอบด้ วย
- กาหนดระเบียบ ประกาศ คาสัง่ ในเรื่ องต่างๆ ให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
- กาหนดนโยบายและเป้าหมายประจาปี
- กาหนดจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ฯลฯ
- รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการทบทวนสอบทานความเหมาะสมและครบถ้ วนของการแสดง
รายการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินประจางวดสิ ้นปี 2557 ที่ฝ่ายบริ หารจัดทาขึ ้น ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
( โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 4 )
- ความเห็นของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการควบคุมภายในบริ ษัทฯ ที่ได้ รับทราบรายงานจากผู้สอบบัญชีภายใน
เกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบตั ิจริ ง รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทบทวนสอบทานความ
เหมาะสม และครบถ้ วนของการแสดงรายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน ประจางวดสิ ้นปี 2557 ที่ฝ่ายบริ หาร
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จัดทาขึ ้น และพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริ ษัท ฯในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 โดยมีกรรมการอิสระเข้ าร่ วม 3 คน และ
กรรมการบริ ษั ท เข้ าร่ วม 7 คน และได้ ซ กั ถามข้ อ มูลภายในฝ่ ายบริ หารเพิ่ม เติม เป็ นที่เข้ าใจอย่างเพี ยงพอแล้ ว
เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ รวมทังมี
้ ระบบการควบคุมภายในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ ว ดังนันที
้ ่ประชุมคณะกรรมการ
จึงมีมติ รับรองแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมา
9. ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility:CSR)
บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน) ให้ ความสาคัญ ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ กรธุรกิ จ
โดยมุ่งมั่นดาเนินกิ จกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม
โดยรวม ทังนี
้ ้มีนโยบายจัดทาโครงการต่างๆ ที่ให้ ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินงานด้ านกิจกรรมส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้ ให้ การสนับสนุนและบริ จาคเงิน และสิง่ ของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้ องถิ่นทุรกันดาร และทางบริ ษัทฯ ได้ ให้
ความสาคัญในการรณรงค์ปลูกฝั งค่านิยมที่ดีงามให้ กบั พนักงาน ได้ มีจิตอาสาที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
โดยบริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีส่วนร่ วมต่อกิจกรรม CSR และเป็ นการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กรต่อ
สาธารณชน
ทังนี
้ ้การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทังภายในและภายนอกตามนโยบายของบริ
้
ษัท ฯ จาเป็ นที่จะต้ องอาศัยพนักงานของ
บริ ษัทฯ ให้ มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ มากที่สดุ เพราะพนักงานของบริ ษัท ฯ คือหัวใจสาคัญขององค์กรที่จะทาให้ โครงการ
ต่างๆ ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
กิจกรรมเพื่อสังคม ในปี 2557 ทางบริษัทได้ จดั ให้ มกี ิจกรรมดังต่ อไปนี ้
วันที่ 21-22 มีนาคม 2557 บริ ษัทฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ในมูลนิธิพนั ธกิจสัมพันธ์เมตตา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่วมโครงการอาสาสมัครแพทย์ รักษาฟรี ณ ตาบลบ้ านไร่ อาเภอเทพสถิตย์ จังหวัด
ชัยภูมิ โดยบริ ษัทฯ ผู้มจี ิตศรัทธาและมูลนิธิพนั ธกิจสัมพันธ์เมตตาได้ ให้ การช่วยเหลือและประสานงานรวมทังรั้ บผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ในการรักษาพยาบาลทังหมด
้
พร้ อมทังได้
้ เลี ้ยงอาหารกลางวันแก่ผ้ ปู ่ วยและญาติผ้ ปู ่ วยทังหมด
้
โครงการนี ้มี
ผู้ป่วยมาขอการรักษาประมาณ 350 คน
ความรับผิดชอบต่ อสังคม - ต่ อพนักงาน CSR in Employee’ Perspective
ทางบริ ษัทฯ ยังได้ ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สดุ ของบริ ษัท จึงให้ ความสาคัญกับการ
พัฒนาทางศักยภาพ ผลตอบแทน และโอกาสในการก้ าวหน้ า ของพนักงาน โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสาคัญของระบบควบคุมภายในทีม่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้ มี
การจัดทาระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร นอกจากนันคณะกรรมการของบริ
้
ษัทฯได้ ให้ ความสาคัญ ในเรื่ อง การ
บริ หารความเสีย่ งและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบไปด้ วย
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กรรมการอิสระเป็ นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มคี วามเป็ นอิสระจากฝ่ าย
บริ หาร รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่สอบทานการปฏิบตั ิงานในฝ่ ายต่างๆ ของบริษัทฯตามแผนงานตรวจสอบ
ประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอในทุกไตรมาส ทังนี
้ ้ตามที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ได้ มีมติแต่งตัง้ ห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่
(Outsource) เป็ นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตังแต่
้ ปี 2557 โดยห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่ ได้
ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทังในด้
้ านการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน
ระดับองค์กร และ การตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในระดับปฏิบตั ิการ ซึง่ ครอบคลุมถึงธุรกรรมหลักของ
องค์กร เช่น ธุรกรรมการซื ้อ ธุรกรรมการขาย ธุรกรรมการรับเงินและการจ่ายเงิน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะ
เบสท์ โซลูชนั่ ได้ ทาหน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ าการดาเนินการของบริ ษัทฯ ในการแก้ ไขปรับปรุงข้ อสังเกต
ต่างๆ ซึง่ พบจากการตรวจสอบ และการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่ รายงานว่า
บริ ษัทฯ ได้ แก้ ไขปรับปรุงข้ อสังเกตต่างๆ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ประเด็นข้ อสังเกตที่สาคัญของการตรวจสอบภายในและการ
แก้ ไขของบริ ษัทฯ ปี 2557 โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
ข้ อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
คาชีแ้ จงและการดาเนินการของบริษัทฯ
การปฏิบัติงาน : การสอบทานตารางวิเคราะห์อายุลกู หนี ้การค้ า บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการตามกฎหมายฟ้องร้ องลูกหนีท้ งั ้ สอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตรายการ รายแล้ วมีความคืบหน้ าของคดีฟอ้ งร้ องเป็ นดังนี ้
พบว่าบริ ษัทฯยังคงมีลกู หนี ้การค้ าบางรายทีค่ ้ างชาระทังสิ
้ ้น
- ด้ านคดีแพ่ง เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2557 ศาล
จานวน 7 ราย คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 26,384,741.82 บาท โดยลูกหนี ้
พิพากษาให้ บริษัท แม็คคิว เมจิก สแควร์
บริ ษัท แม็คคิว เมจิก สแควร์ จากัด มียอดเงินค้ างชาระ ณ วันที่
จากัด ชาระเงิน 5,666,579.17 บาท พร้ อม
31 ธ.ค. 2556 เป็ นเงินจานวน 5,178,800 บาท และค่าปรับชาระ
ดอกเบี ้ย 7.5 ต่อปี ของเงินต้ น นับแต่วนั ถัด
ล่าช้ าเป็ นจานวนเงิน 768,406.35 บาท รวมเป็ นยอดค้ างทังสิ
้ ้น
จากวันที่ฟอ้ งจนกว่าจะชาระเสร็จแก่บริ ษัทฯ
5,947,206.35 บาท โดยมีมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- ด้ านคดีอาญา หลังจากที่บริ ษัทฯยื่นฟ้อง
ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ ดาเนินการตาม
บริ ษัท แม็คคิว เมจิก สแควร์ จากัด และ
กฎหมายฟ้องร้ องลูกหนี ้รายดังกล่าว และสาหรับลูกหนี ้การค้ า
นางสาวนัยนา ซาพวงศ์ ศาลนัดสอบถาม
รายอื่นๆ อยูใ่ นระหว่างการเจรจาเพื่อการรับชาระเงิน เนื่องจาก
คาให้ การ โดยนางสาวนัยนา ซาพวงศ์ ไม่มา
เป็ นผู้ที่ได้ รับผลกระทบต่อสถานการณ์ที่คณะรักษาความสงบ
ตามนัด ศาลจึงได้ ออกหมายจับในขณะนี ้
แห่งชาติได้ มีประกาศฉบับที่ 15/2557 และ 27/2557 ให้ ระงับการ
ออกอากาศชัว่ คราว
ทังนี
้ ้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ มีการสอบทานระบบการตรวจสอบภายในครัง้ ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ซึ่งผลจากการสอบทานสรุ ปได้ ว่า บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงการบริ หารจัดการ การดูแลทรัพย์สนิ การป้องกันการผิดพลาด ทุจริ ต และความเชื่อถือ
ได้ ของรายงานทางการเงิน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ เห็นว่าในอนาคตหากบริ ษัทฯ มีการขยายธุรกิจหรื อเติ บโต ในลักษณะเดียวกัน
กับธุรกิจในปั จจุบนั ระบบ และการควบคุมภายในปั จจุบนั ยังมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากธุรกรรมการรายงานทางธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ ไม่มีความซับซ้ อน กอปรกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่ในการสอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้ าที่โดยเด็ดขาดระหว่างฝ่ ายบัญชีและการเงินอย่าง
ชัดเจนไม่ซ ้าซ้ อนกัน
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11. รายการระหว่ างกัน
11.1 บริษัทฯ ไม่ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ ท่ ีกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคล และหรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องตามงบการเงินประจาปี ของบริ ษัทฯ สาหรับ
งวดบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี ้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกัน
ลักษณะกิจการ
ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

โดยมีเงื่อนไขการชาระเงิน
มูลค่าของรายการระหว่างกัน
1

: บริ ษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ เน็ทเวิร์ค จากัด1(“WORLD”)
: ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม, รับจ้ างผลิตแผ่นบันทึกภาพและเสียง,
จาหน่ายแผ่นบันทึกภาพและเสียง
: - มี ก รรมการและผู้ถื อหุ้น ร่ วมกัน กับ บริ ษั ท ฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2555
นายอมฤทธิ์ กล่อ มจิ ต เจริ ญ ถื อ หุ้น ใน บริ ษั ท เวิ ล ด์ เอ็ น เตอร์ เทนเมนท์
เน็ทเวิร์ค จากัดร้ อยละ 99.87(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้ อง) และทัง้ นี ้ ณ วันที่
21 มีนาคม 2556 นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริ ญ ถือหุ้นในบริ ษัทฯ มีสดั ส่วน
เท่ากับร้ อยละ 34.66
- บริ ษัทฯ ได้ ปรับลดเครดิตเทอม แก่ WORLD จากเดิม 120 วัน เป็ น 60 วัน
ในเงื่อนไขเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไป ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ทังนี
้ ้ ภายหลัง
การปรับลดเครดิตเทอมดังกล่าว ณ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2556 WORLD มี
ยอดค้ างชาระ 3 เดือนเป็ นจานวนเงิน 9,048,000 บาท ซึง่ บริษัทฯ ได้ เร่งรัด
หนี ้สินโดยนาเข้ าพิจารณาในคณะกรรมการบริ หารทุกครัง้ ต่อมาเมื่อวันที่
9 สิงหาคม 2556 บริ ษัทฯ ได้ รับชาระหนี ้จาก WORLD จานวน 12,119,132
บาท (รวมค่าเบี ้ยปรับชาระเงินล่าช้ า)
- ปั จจุ บั น ได้ สิ น้ สุ ด ความสั ม พั น ธ์ เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2555 โดย
นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริ ญ และบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ขายหุ้นทังหมดให้
้
แก่
บุค คลที่ มิได้ มีค วามเกี่ ยวข้ อง เนื่ องจากนายอมฤทธิ์ มีค วามตัง้ ใจที่ จะท า
ธุรกิจกับบริ ษัทฯ เพียงอย่าง
: บริ ษัทฯ ได้ ทาสัญ ญาร่ วมผลิตรายการกับบริ ษัท เวิ ลด์ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์
เน็ทเวิร์ค จากัด ในการร่วมผลิตรายการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ช่องสถานี Bangkok Today โดยมีคา่ ตอบแทนเดือนละ 1,000,000 บาท
- ช่องสถานี Star Channel โดยมีคา่ ตอบแทนเดือนละ 1,000,000 บาท
- ช่องสถานี Shop at Home โดยมีคา่ ตอบแทนเดือนละ 900,000 บาท
: 60 วัน นับจากวันที่ออกใบแจ้ งหนี ้
: รายได้ คา่ ร่วมผลิตรายการ

เนื่องจาก WORLD เป็ นหนึ่งในผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมรายเดิมที่มีสญ
ั ญากับ MVTV ที่เป็ นผู้ร่วมผลิตรายการจานวน 3 ช่องสถานี

ได้ แ ก่ Star Channel, Bangkok Today, Shop at Home ต่อ มาได้ โอนมาเป็ น คู่สัญ ญากับ บริ ษั ท ฯ ตามแผนการลงทุน ในธุ รกิ จ โทรทัศ น์ ผ่ า น
ดาวเทียมจานวนรวม 8 ช่องสถานี นอกจากนี เ้ งื่อนไขการรับ ชาระเงิน จากลูกหนี ก้ ารค้ า WORLD ให้ ระยะเวลานานกว่าที่ ให้ แก่ลูกค้ ารายอื่น
(ประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ออกใบแจ้ งหนี)้ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขเดิมที่ทาระหว่าง WORLD กับ MVTV ทังนี
้ เ้ งื่อนไขหลังจาก WORLD มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นยังคงเป็ นไปตามสัญญาเดิม
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกัน

ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล

: บริ ษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ เน็ทเวิร์ค จากัด1(“WORLD”)
- ปี 2555 จานวน 17,400,000 บาท
- ปี 2556 จานวน 34,800,000 บาท
- ปี 2557 จานวน 16,012,903 บาท
ลูกหนี ้การค้ า
- ปี 2555 จานวน 12,412,000 บาท
- ปี 2556 จานวน 12,412,000 บาท
- ปี 2557 -ไม่มีรายการเงินค ้าประกันในการปฏิบตั ติ ามสัญญาร่วมผลิตรายการ
- ปี 2555 -ไม่มีรายการ- ปี 2556 -ไม่มีรายการ- ปี 2557 -ไม่มีรายการ: การท ารายการกับ WORLD มี ลัก ษณะรายการค้ า ที่ มี เงื่อ นไขทั่วไปโดยมี
ราคาและเงื่อนไขทางการค้ าที่สมเหตุสมผลและเป็ นธรรม ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ ขอ
อนุมัติการทารายการจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2553 แล้ วเมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

11.2 แนวทางการดาเนินการของบริษัทฯ ในกรณีท่ มี ีรายการระหว่ างกันในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการเข้ าทารายการระหว่างกันในอนาคตที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อ
ข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูล การทารายการเกี่ยวโยงของบริ ษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมถ์ นอกจากนี ้ในรอบหลายปี ที่ผา่ นมา ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้พิจารณา
และให้ วามเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลในการเข้ าทารายการและความเหมาะสมด้ านราคาและเงื่อ นไข
ต่างๆ ของรายการนัน้ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรี ยบเทียบกับราคาของบุคล
ภายนอกหรื อราคาตลาดก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ วแต่กรณี หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ ้น บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญ
อิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการหรื อผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ ส่วนเสียจะไม่มีสทิ ธิออกเสียง
ในรายการดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี รายงานประจาปี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
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ส่ วนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
12. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ตามที่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2553 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มประกอบธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยบริ ษัทฯ
ได้ รับสิทธิ ในการจัดหา และ/หรื อผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์ และ/หรื อทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการ
โทรทัศน์ สาหรับช่องสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จานวน 8 สถานี จาก MVTV เป็ นครัง้ แรก และเมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2556
บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิในการจัดหา และ/หรื อผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์ และ/หรื อทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิต
รายการโทรทัศน์เพิ่มอีกจานวน 8 ช่องสถานี (อายุสญ
ั ญา 10 ปี ) จาก MVTV เป็ นครัง้ ที่สอง รวมเป็ น 16 ช่องสถานีในปั จจุบนั
(รายละเอียดตาม ข้ อ 2.2) นัน้ ตังแต่
้ ปี 2554 ถึงปี 2556 บริ ษัทฯ มีผลกาไรเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2553 เนื่องจากธุรกิจ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมของบริ ษัทฯ เป็ นธุรกิจที่มีรายได้ สม่าเสมอ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีสภาพคล่องที่ดีขึ ้นตังแต่
้ ปี 2555 ถึงปี
2556 โดยบริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนจานวน 58.75 ล้ านบาทและ 57.97 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ้การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์
หมุนเวียนแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯมีสภาพคล่องเพิ่มขึ ้น ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีเงินสดประมาณ 34.41 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
23.01 ของสินทรัพย์ทงหมด
ั้
โดยเพิ่มขึ ้น 1.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.15 จากปี 2555 ซึ่งมีเงินสดประมาณ 33.04 ล้ านบาท
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีรายได้ เพิ่มขึ ้นจาก 8 ช่องสถานีใหม่ อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริ ษัทฯมีกาไรสุทธิ 1.14 ล้ านบาท ลดลง
21.05 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 94.86 จากปี 2556 จากรายได้ ค่าร่ วมผลิตรายการที่ลดลง 10.98 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อย
ละ 7.38 และต้ นทุนค่าสิทธิ ร่วมผลิตรายการที่เพิ่มขึ ้น 16.34 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.30 จากปี 2556 เนื่องจาก
เหตุการณ์วนั ที่ 22 พฤษภาคม 2557
จากผลการดาเนิ นงาน และสภาพคล่อ งที่ดี ขึน้ ของบริ ษั ทฯระหว่า งปี 2555 ถึง ปี 2556 อัน เป็ นผลมาจากธุร กิ จ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยการทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 8 ช่องสถานีเดิม และ 8
ช่องสถานีใหม่ รวมเป็ น 16 ช่องสถานีในปั จจุบนั ซึ่งมีรายได้ สม่าเสมอ และยังมีอายุสญ
ั ญาในการทาธุรกิจเหลืออี กประมาณ
5 ปี 11 เดือน สาหรับ 8 ช่องสถานีเดิม และ 9 ปี 4 เดือน สาหรับ 8 ช่องสถานีใหม่ ดังนันความสามารถในการด
้
าเนินธุรกิจ
ต่อไปในอนาคตจึงมีความมัน่ คงและต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มี ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด ตังแต่
้ ปี 2555 ถึงปี 2557 ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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ตารางแสดงสรุ ปงบดุล งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ปี 2555-2557
บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
งบดุล
รายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ า-สุทธิ
ลูกหนี ้จากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน-สุทธิ
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า-ค่าร่ วมผลิตรายการทีวี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
147.30
46.90
34.41
23.01
33.04 26.37
25.81
8.22
17.68
11.83
21.08 16.82
4.95
1.57
4.95
3.31
4.62
3.69
44.10
14.04
0.93
0.62
0.01
0.01
222.16
70.73
57.97
38.77
58.75 46.89
59.11
18.82
67.35
45.04
32.65 26.06
91.94
29.27
91.56
61.23
66.54 53.11
314.10 100.00 149.53 100.00 125.29 100.00

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
รายการ
งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
3.15
1.00
2.97
1.98
0.38
0.30
รายได้ รับล่วงหน้ าค่าร่ วมผลิตรายการ
9.75
3.10
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกันและ 151.02
48.08
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียน
167.21
53.23
5.85
3.91
4.01
3.20
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
5.76
1.83
3.70
2.47
3.48
2.78
รวมหนีส้ ิน
172.98
55.07
9.55
6.38
7.49
5.98
ทุนที่ออกชาระแล้ ว
200.00
63.67 200.00 133.75 200.00 159.64
กาไรสะสม-ยังไม่ได้ จดั สรร
(67.56) (21.51) (68.70) (45.94) (90.89) (72.55)
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
141.12
44.93 139.99
93.62 117.79 94.02
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
314.10 100.00 149.54 100.00 125.28 100.00
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุน
รายการ
รายได้ คา่ ร่ วมผลิตรายการ
รวมรายได้
ต้ นทุนค่ าสิทธิร่วมผลิตรายการ
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี

บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
รายการ (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) ในกิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ปี 2557
งบตรวจสอบ
ล้ านบาท ร้ อยละ
137.88 100.00
137.88 100.00
116.56
84.54
21.32
15.46
4.00
2.90
19.03
13.80
3.33
2.42
0.75
0.54
1.14
0.83

ปี 2556
ปี 2555
งบตรวจสอบ
งบตรวจสอบ
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
148.86 100.00 107.40 100.00
148.86 100.00 107.40 100.00
100.22
67.32
68.96
64.21
48.64
32.68
38.44
35.79
3.18
2.14
2.69
2.51
16.77
11.26
5.27
4.91
7.05
4.74
3.18
2.96
5.79
3.89
7.65
7.25
22.19
14.91
25.01
23.29

ปี 2557
(35.11)
(0.37)
148.37

ปี 2556
32.51
(31.11)
(0.04)

ปี 2555
28.26
0.08
(0.04)

2557
1.32
1.04
6.34
58
38.07
10
15.46
0.83
0.81
0.36
1.23

2556
9.91
8.91
7.68
48
59.95
6
32.68
14.91
15.85
14.84
0.07

2555
14.64
13.49
4.18
87
18.99
19
35.79
23.16
21.23
19.96
0.06

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้(เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้(วัน)
อัตรากาไรขันต้
้ น(%)
อัตรากาไรสุทธิ(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)
หมายเหตุ : * คานวณปรับเป็ นรายปี
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13. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
13.1 ฐานะทางการเงิน
13.1.1 สินทรัพย์
ปี 2555, 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 125.29 ล้ านบาท 149.53 ล้ านบาท และ 314.10 ล้ านบาท
ตามลาดับ ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จานวน 32.76 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 35.40 โดย
บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 21.05 ล้ านบาทจาก 37.70 ล้ านบาท ในปี 2554 เป็ น 58.75 ล้ านบาท เนื่องจากปี 2555
บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33.04 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 28.30 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 597.05 ซึ่งเป็ นผล
โดยตรงจากกาไรสุทธิปี 2555 นอกจากนี ้ในเดือนมิถนุ ายน 2555 บริ ษัทฯ มีการจ่ายค่าร่ วมผลิตรายการจ่ายล่วงหน้ าให้ แก่
MVTV จานวน 33.19 ล้ านบาท (สาหรั บเดือนกรกฎาคม 2555 ถึง เดือนมกราคม 2556 ทัง้ นี ้เพื่อให้ ได้ ส่วนลดค่าเช่า
ช่องสัญญาณในอัตราร้ อยละ 10 ) เป็ นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีค่าร่ วมผลิตรายการจ่ายล่วงหน้ าสาหรับ
เดือนมกราคม 2556 จานวน 4.62 ล้ านบาท
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 24.24 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.35 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากบริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้น 34.70 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 106.28 สินทรัพย์ดงั กล่าว ได้ แก่
ค่าสิทธิในการบริ หารจัดการช่องสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพิ่มขึ ้นอีก 8 ช่องสถานี รวมเป็ น 16 ช่องสถานี นอกจากนี ้ ณ สิ ้น
เดือนธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าของ 8 ช่องสถานีใหม่ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเพิ่มขึ ้นอีกจานวน 7.41 ล้ านบาท
ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน 164.57 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 110.06 โดย
ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 112.89 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 328.07 จากเงินสดรับ
จากตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ 150 ล้ านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2557 และมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น 43.17 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4,641.94 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเงินมัดจาสาหรับการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท ยูเบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย
จากัด และบริ ษัท มีเดีย เอเจนซี่ ไทย จากัด
13.1.2 หนีส้ ิน
ปี 2555, 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 7.49 ล้ านบาท 9.55 ล้ านบาท และ 172.98 ล้ านบาท
ตามลาดับ ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมลดลงจากปี 2554 จานวน 7.00 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 48.31 โดยส่วน
ใหญ่เป็ นการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น 4.64 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 92.43 เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ชาระหนี ้
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเกือบทังหมด
้
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 2.06 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.50 สาเหตุหลัก
เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น 2.59 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 681.58 และการลดลงของหนี ้สิน
หมุนเวียนอื่น 0.72 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 20
ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน 163.43 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1,711.31
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่บริ ษัทฯ ออกตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ 150 ล้ านบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2557 และการเพิ่มขึ ้นของ
รายได้ รับล่วงหน้ าค่าร่วมผลิตรายการ 9.75 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 100
13.1.3 ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ปี 2555, 2556 และ 2557 บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทัง้ สิ ้น 117.79 ล้ านบาท 139.99 ล้ านบาท และ
141.12 ล้ านบาท ตามลาดับ ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จานวน 39.75 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 50.94 จากกาไรสุทธิปี 2555 และผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
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ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 22.20 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.85
จากกาไรสุทธิปี 2556
ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน 1.13 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.81
จากกาไรสุทธิปี 2557
13.2 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
13.2.1 รายได้
รายได้ จากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2555, 2556 และปี 2557 เท่ากับ 107.40 ล้ านบาท 148.86 ล้ าน
บาท และ 137.88 ล้ านบาท ตามลาดับ
ปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ ค่าร่ วมผลิตรายการ 107.40 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จานวน 2.4 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.29 ซึง่ ส่วนประกอบของรายได้ ประกอบด้ วย รายได้ จากการเป็ นตัวแทนขายโฆษณาและขายเวลาสถานีวิทยุ
FM 97.0 MHz จานวน 7.78 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ได้ หยุดประกอบธุรกิจวิทยุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2555 (ปี 2554 บริ ษัทฯ มี
รายได้ จากธุรกิจวิทยุ 6.22 ล้ านบาท ) และรายได้ จากค่าร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจานวน 99.62 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
การที่รายได้ จากค่าร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมมีอัตราคงที่เนื่องจากรายได้ ค่าร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมเป็ นรายได้ จากสัญญาระยะยาว ดังนันการเปลี
้
ย่ นแปลงจะมีขึ ้นเมื่อมีการทาสัญญาใหม่กบั ผู้เช่าช่องสถานีโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมเท่านัน้
ปี 2556 บริ ษัทฯ มีรายได้ ค่าร่ วมผลิตรายการ 148.86 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 41.46 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 38.60 เนื่องจากมีการซื ้อสิทธิบริ หารช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพิ่มอีก 8 ช่องในเดือนมิถนุ ายน 2556
ปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ ค่าร่ วมผลิตรายการ 137.88 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2556 จานวน 10.98 ล้ านบาท หรื อ
ลดลงร้ อยละ 7.38 เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ มีคาสัง่ ประกาศฉบับที่ 27/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม
2557 ให้ ระงับสัญญาณการออกอากาศของช่องสถานีโทรทัศน์ คาสัง่ ดังกล่าวมีผลทาให้ รายได้ ของบริ ษัทฯลดลง ซึ่งเป็ นปั จจัย
ภายนอกที่บริ ษัทฯไม่สามารถควบคุมได้
13.2.2 ต้ นทุนและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนของบริ ษัทฯ ในปี 2555, 2556 และปี 2557 เท่ากับ 68.96 ล้ านบาท 100.22 ล้ านบาท และ 116.56 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 64.21 ร้ อยละ 67.32 และร้ อยละ 84.54 ของรายได้ รวม ตามลาดับ ทังนี
้ จ้ ะเห็นได้ ว่า
อัตราส่วนต้ นทุนต่อรายได้ รวมในปี 2555 และปี 2556 มีอตั ราส่วนค่อนข้ างคงที่เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการทาสัญญาซื ้อ
และสัญญาขายเป็ นระยะเวลายาว ทาให้ ในช่วงเวลาที่สญ
ั ญาเช่าช่องสัญญาณยังไม่หมดอายุ บริ ษัทฯมีรายได้ และต้ นทุนคงที่
ต้ นทุนในปี 2555 ประกอบด้ วยต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจานวน 62.35 ล้ านบาท และต้ นทุนค่า
ร่วมผลิตรายการวิทยุจานวน 6.61 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 58.05 และร้ อยละ 6.15 ของรายได้ รวม (ธุรกิจวิทยุได้ หยุด
ตังแต่
้ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ )
ปี 2556 บริ ษัทฯ มีต้นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ 100.22 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 จานวน 31.26 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 45.33 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของ 8 ช่องสถานีใหม่ ที่บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิจาก MVTV ในเดือนมิถนุ ายน 2556
ปี 2557 บริ ษัทฯ มีต้นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ 116.56 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน 16.34 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.30 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของ 8 ช่องสถานีใหม่ ที่บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิจาก MVTV ในเดือนธันวาคม 2556
กาไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯ ในปี 2555, 2556 และปี 2557 เท่ากับ 38.44 ล้ านบาท 48.64 ล้ านบาท และ 21.32 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35.79 ร้ อยละ 32.68 และร้ อยละ 15.46 ของรายได้ รวม ตามลาดับ
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13.2.3 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2555, 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายรวม 8.45 ล้ านบาท 23.82 ล้ านบาท และ 22.36 ล้ านบาท
ตามลาดับ ปี 2555 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 5.27 ล้ านบาท และค่าตอบแทนผู้บริ หาร 3.18 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
2554 จานวน 1.43 ล้ านบาท และ 1.45 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 37.24 และร้ อยละ 83.82 ตามลาดับ
เนื่องจากในปี 2555 บริ ษัทฯ มีการเตรี ยมตัวเพื่อให้ ห้ นุ ของบริ ษัทฯ สามารถกลับมาซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯได้ บริ ษัทฯ จึง
มีการว่าจ้ างที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิ น และที่ปรึ กษาด้ านระบบควบคุมภายใน เพื่อจัดเตรี ยมเอกสารและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ เหมาะสม ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกาหนด
ปี 2556 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 16.77 ล้ านบาท และค่าตอบแทนผู้บริ หาร 7.05 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
2555 จานวน11.50 ล้ านบาท และ 3.87 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 218.22 และร้ อยละ 121.70 ตามลาดับ มี
สาเหตุหลักมาจากการว่าจ้ างที่ปรึ กษาทางการเงินเพื่อให้ ความเห็น การลงทุนในสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพิ่ม ขึ ้นจากเดิม
อีก 8 ช่องสถานี และการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ แก่คณะกรรมการ กสทช. เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตฯ รวมถึงจานวนผู้บริ หารที่เพิ่มขึ ้นและ
มีการประชุมคณะกรรมการบ่อยขึ ้น เนื่องจากเป็ นปี ที่ดาเนินการนาหลักทรัพย์ของบริ ษทฯ กลับเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯอีกครัง้
ปี 2557 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 19.03 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จานวน 2.26 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 13.48 มีสาเหตุหลักมาจากการว่าจ้ างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ ความเห็นในเรื่ องการเข้ าทารายการเพื่อการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริ ษัท ยูเบสท์ พ้ อยท์ มีเดี ย จากัด และบริ ษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีค่าตอบแทน
ผู้บริ หาร 3.33 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2556 จานวน 3.72 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 52.77 เนื่องจากมีผ้ บู ริ หารเพิ่มขึ ้นและมีการ
ประชุมคณะกรรมการบ่อยขึ ้นในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2556
13.2.4 กาไรสุทธิ
ปี 2555, 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ 25.01 ล้ านบาท 22.19 ล้ านบาท และ 1.14 ล้ านบาท ตามลาดับ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 23.29 ร้ อยละ 14.91 และร้ อยละ 0.83 ของรายได้ คา่ ร่วมผลิตรายการ
ปี 2556 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ ลดลง 2.82 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 11.28 จากปี 2555 ซึ่งมีกาไรสุทธิ 25.01 ล้ าน
บาท เนื่องจากปี 2556 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารและค่าตอบแทนผู้บริ หารที่สงู ขึ ้น
ปี 2557 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิลดลง 21.05 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 94.88 จากปี 2556 เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ รับ
ผลกระทบจากคาสัง่ ประกาศฉบับที่ 27/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ ระงับ
สัญญาณออกอากาศของช่องสถานีโทรทัศน์ เป็ นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 9 วัน ทาให้ รายได้ ของบริ ษัทฯลดลง ประกอบกับ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นจากการว่าจ้ างที่ปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
13.2.5 การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ 28.30 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มขึ ้นของกระแส
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 28.26 ล้ านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสุทธิจานวน 25.01 ล้ านบาท และการ
ลดลงของลูกหนี ้การค้ าบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ 1.37 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มขึ ้นของกระแส
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 32.50 ล้ านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสุทธิจานวน 22.19 ล้ านบาท และการ
เพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 31.10 ล้ านบาท จากการจ่ายซื ้อสิทธิ
บริ หารช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพิ่ม 8 สถานี
ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ 112.89 ล้ านบาท เป็ นการเพิ่มขึ ้นของกระแส
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 148.37 ล้ านบาท จากการออกตัว๋ แลกเงิน 150 ล้ านบาท ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้
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ไปในกิจกรรมดาเนินงาน 35.11 ล้ านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินมัดจาสาหรับการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ยู
เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จากัด และบริ ษัท มีเดีย เอเจนซี่ ไทย จากัด
13.2.6 อัตราส่ วนทางการเงิน
บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนกาไรขันต้
้ นระหว่างปี 2555, 2556 และปี 2557 ร้ อยละ 35.79 ร้ อยละ 32.68 และ 15.46
ตามลาดับ ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนกาไรขันต้
้ นที่คอ่ นข้ างคงที่ ระหว่างปี 2555 และปี 2556 เนื่องจากลักษณะการ
ทาธุรกิจของบริ ษัทฯเป็ นการซื ้อขายโดยมีสญ
ั ญาระยะยาวทังทางต้
้
นทุนขาย และรายได้ ทาให้ อตั ราส่วนกาไรขันต้
้ นมีอตั ราที่
คงที่ อย่างไรก็ตาม อัตรากาไรขันต้
้ นในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 เนื่องจากเหตุการณ์วนั ที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทาให้ บริ ษัทฯ
มีผลประกอบการที่ลดลง ซึง่ สอดคล้ องกับอัตรากาไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ที่มี
อัตราผลตอบแทนลดลงในปี 2557
ถ้ าพิจารณาถึงอัตราส่วนสภาพคล่องของบริ ษัทฯ ระหว่างปี 2555, 2556 และปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 14.64 เท่า 9.91 เท่า และ
1.32 เท่า จะเห็นได้ ว่าบริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลง 4.73
เท่า จากปี 2555 เนื่องจากบริ ษัทฯมีกาไรสุทธิ ลดลง 2.82 ล้ านบาท มีหนีส้ ินหมุนเวียนเพิ่มขึน้ 1.84 ล้ านบาท ในขณะที่
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 0.78 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ปี 2557 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลง 8.59 เท่า จากปี 2556 ซึ่งเป็ นผล
โดยตรงมาจากกาไรสุทธิที่ลดลง 21.05 ล้ านบาท และหนี ้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ ้นจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ ซึ่งส่งผลให้ อตั ราส่วน
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 เพิ่มขึ ้นจาก 0.06 เท่า ในปี 2555 และ 0.07 เท่า ในปี 2556 มาอยูท่ ี่ 1.23 เท่า
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า ระหว่างปี 2555, 2556 และปี 2557 อยูท่ ี่ 4.18 เท่า 7.68 เท่า
และ 6.34 เท่า ตามลาดับ โดยปี 2556 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ซึ่งสอดคล้ องกับระยะเวลาเก็บหนี ้
เฉลี่ยที่เร็ วขึ ้นจาก 87 วันเป็ น 48 วัน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ าในปี 2557 ลดลงมาอยู่ที่ 6.34 เท่า
เนื่องจากลูกค้ าของบริ ษัทฯได้ รับผลกระทบจากการถูกระงับสัญญาณการออกอากาศของช่องสถานีเป็ นระยะเวลาประมาณ 1
เดือน ซึง่ ส่งผลให้ ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 58 วัน
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เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)

อายุ

คุณวุฒทิ าง

สัดส่ วนการ

ความสัมพันธ์

(ปี )

การศึกษา

ถือหุ้นใน

ทางครอบครัว

(2)

บริษัท (%)

ระหว่ างผู้บริ หาร

(3)

(4)

ไม่มี

ไม่มี

22.162

มี
(ญาติกบั นายอนิศ
โอสถานุเคราะห์)

1. พลเอกสิทธิศกั ดิ์ เทภาสิต
-กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
แต่งตัง้ 20 ก.พ. 2547
(ลาออก 13 ส.ค. 2557)

66

นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
-ประธานกรรมการบริ ษัท
แต่งตัง้ 13 ส.ค. 2557
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

53

-ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ ตสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต
สถาบันราชกัฎสวนดุสิต
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
โรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
-ปริญญาโท MBA Southeastern
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ.
-DAP 114/2015

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภท

2550-ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
2547-2557
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2557-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษัท
2555-2556
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
2554-2555
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมาธิการ
2552-2553
คณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2551-2552
คณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงกิจการการประปานคร
หลวง

ธุรกิจ (5)
บมจ.ไทย เยอรมัน โปรดักส์
บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า

บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน
การประปานครหลวง
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ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)

อายุ

คุณวุฒทิ าง

สัดส่ วนการ

ความสัมพันธ์

(ปี )

การศึกษา

ถือหุ้นใน

ทางครอบครัว

(2)

บริษัท (%)

ระหว่ างผู้บริ หาร

(3)

(4)

-ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

- Master of Economics Program in
Business Economics สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-DAP 114/2015

ไม่มี

-ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

2. นายกวิน เฉลิมโรจน์
-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
แต่งตัง้ 5 ก.พ. 2557
(ลาออก 4 ก.ย. 2557)

37

นางสาวปนิฏฐา บริ พนั ธกุล
-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
แต่งตัง้ 4 ก.ย. 2557

39

3. นายสมนึก เจตน์จิราวัฒน์
-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
แต่งตัง้ 5 ก.พ. 2557
(ลาออกเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2557)

62

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภท

2557-2557

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
2556-ปั จจุบนั กรรมการ/รองกรรมการผู้จดั การ
2553-ปั จจุบนั กรรมการ
2552-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ

2557-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
2550-ปั จจุบนั ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ
2547-2550

ไม่มี

ตาแหน่ ง

2557-2557

ผู้จดั การ

2556-2557

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
รองกรรมการ

2544 – 2556

กรรมการผู้จดั การ

ธุรกิจ (5)
บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
บมจ.ไซเบอร์ แพลนเน็ต อินเตอร์ แอคทีฟ
บจ.ฮาร์ ทแอนด์มายด์ แอพพาเรล
บจ.ดิจิตอล เกตเวย์

บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
บจก. แมเนจเมนต์ โซลูชนั่ อินเตอร์
เนชัน่ แนล
บจก.ไพร้ สวอเตอร์ เฮ้ าส์คปู เปอร์ เอบีเอ
เอส
บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
บมจ. ไซเบอร์ แพลนเน็ต อินเตอร์ แอค
ทีฟ
บจก. วีบีที คอมมิวนิเคชัน่
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ชื่อ-สกุล/

อายุ

คุณวุฒทิ าง

สัดส่ วนการ

ความสัมพันธ์

ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)

(ปี )

การศึกษา

ถือหุ้นใน

ทางครอบครัว

(2)

บริษัท (%)

ระหว่ างผู้บริ หาร

(3)

(4)

-Ph.D. (Computational Mechanics),
Imperial College of Science, Technology
& Medicine, University of London,
ประเทศอังกฤษ
-M.Sc. (Energy Utilization &
Environment), University of Liverpool,
ประเทศอังกฤษ
-วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-DAP 114/2015

ไม่มี

ไม่มี

43

-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไม่มี

41

-ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-DAP 114/2015

ไม่มี

(1)
นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์
-กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
แต่งตัง้ 13 ส.ค. 2557
(ลาออกจากตาแหน่งกรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 11
ธ.ค. 2557 แต่ยงั คงดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท)

40

-กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
แต่งตัง้ 11 ธ.ค. 2557
4. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริ ญ
-กรรมการ
แต่งตัง้ 30 เม.ย. 2553
(ลาออกเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557)
นายอนิศ โอสถานุเคราะห์
-กรรมการ
แต่งตัง้ 4 ก.ย.2557

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภท

2554-2557
2551-2554

ธุรกิจ (5)
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
บริหาร
กรรมการอิสระ และประธาน
บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
กรรมการตรวจสอบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บจก. วอชท์คนั

ไม่มี

2553-2557
2551-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
บจ.เนชัน่ แนล เพาเวอร์ มีเดีย

มี
(ญาติกบั
นายภัทรศักดิ์
โอสถานุเคราะห์)

2557-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ

บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
บจก. ดิจิตอล ฮับ
บจก. อนิศกรุ๊ป

2557-ปั จจุบนั
2557-2557
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ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)

อายุ

คุณวุฒทิ าง

สัดส่ วนการ

ความสัมพันธ์

(ปี )

การศึกษา

ถือหุ้นใน

ทางครอบครัว

(2)

บริษัท (%)

ระหว่ างผู้บริ หาร

(3)

(4)

-ปริญญาโท บัญชีและการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

2553-2557
2543-ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการฝ่ ายบัญชี-การเงิน

ธุรกิจ (5)
บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
บจ.ทรานเท็กซ์ เอ็นเนอยี่

ไม่มี

ไม่มี

2550-ปั จจุบนั
2557-2557

ผู้จดั การทัว่ ไป
กรรมการ

บจก. พีซี 2000 การเกษตร
บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า

-ปริญญาตรี เศรษฐศาตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ ธรุ กิจและการจัดการ (เกียรตินิยม
อันดับหนึง่ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-DAP 114/2015

ไม่มี

ไม่มี

2557-ปั จจุบนั

บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า

2556-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2555-ปั จจุบนั
2553-2557

กรรมการ และรองประธาน
กรรมการบริษัท
กรรมการฝ่ ายการลงทุน
กรรมการฝ่ ายการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ผู้ช่วยผู้จดั การ

2552-2554

กรรมการผู้จดั การ

บจก.. Mneme.Global Capital
บจก. Sugar Hill Global Capital
บจก. Gourmet Town
บ จ ก . DBS Vickers Securities (ไท ย
แลนด์)
บจก. Premsiri Development

2556-ปั จจุบนั

กรรมการ

บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า

5. นายทรงธรรม ดีจงกิจ
-กรรมการ
แต่งตัง้ 30 เม.ย. 2553
(ลาออกเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2557)
นางกชพร สิงห์ทอง
-กรรมการ
แต่งตัง้ 8 พ.ค.2557
(ลาออกเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2557)

47

นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์
-กรรมการ
แต่งตัง้ 13 ส.ค. 2557
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

27

6. นายภัทรภพ อิทธิสญ
ั ญากร
-กรรมการ
แต่งตัง้ 24 ก.ย. 2556
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

43

60

-ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยโมเดอร์ น แอดมินิสเตรชัน่
ณ กรุงปั กกิ่ง
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(สถิติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภท
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ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)
7. นายชลพรรณ วงษ์ สิงห์
-กรรมการ
แต่งตัง้ 16 มิ.ย. 2549
(ลาออกเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2557 เนื่องจาก
เกษี ยณอายุ)
-กรรมการ
แต่งตัง้ 26 พ.ย. 2557 เนื่องจากได้ รับการ
ต่ออายุ และเพิ่มจานวนกรรมการ
8. นายนพรัตน์ ชัยยะ
-กรรมการ
แต่งตัง้ 8 พ.ค.2557
(กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)

9. นายอิศริ นทร์ ภัทรมัย
-กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
แต่งตัง้ 26 พ.ย. 2557 จากการเพิ่มจานวน
กรรมการ)
(ลาออก 11 ธ.ค. 2557)

อายุ

คุณวุฒทิ าง

สัดส่ วนการ

ความสัมพันธ์

(ปี )

การศึกษา

ถือหุ้นใน

ทางครอบครัว

(2)

บริษัท (%)
(3)
ไม่มี

ระหว่ างผู้บริ หาร
(4)
ไม่มี

55

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนอร์ ทรอบ ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโท บริหารรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเซาท์เทอร์ น แคลิฟอร์ เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2557-ปั จจุบนั
2549-2557

ตาแหน่ ง

กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ

ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ (5)
บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า

-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

52

40

-อนุปริญญา การบริหารโรงแรม Hotel&Tourism
school “Les Roches” Bluche Mortana
Switzerland
-DAP 109/2014

ไม่มี

- Master of Business Administration,
University of Wisconsin-Medison, Majors:
Finance,Investment & Banking and
International Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับหนึง่ ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,,
สาขาเคมีวิศวกรรม

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2547-2553
2550-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั

ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ที่ปรึกษาอาวุโส
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการ
ผู้จดั การ

บจก.หลักทรัพย์ เคเคเทรด
Extra electronic Co.,Ltd
Strega Co.,Ltd

2549 –ปั จจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
การเงิน และกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

บจก. ทีมกรุ๊ปออฟคัมปานีส์

2557-2557
2555-2557

บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า

บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
(วันที่ลาออก)
(1)

อายุ

คุณวุฒทิ าง

สัดส่ วนการ

ความสัมพันธ์

(ปี )

การศึกษา

ถือหุ้นใน

ทางครอบครัว

(2)

นายธกร เลาหพงศ์ชนะ
-กรรมการอิสสระ และกรรมการตรวจสอบ
แต่งตัง้ 22 ธ.ค. 2557

33

บริษัท (%)
(3)
ไม่มี

ระหว่ างผู้บริ หาร
(4)
ไม่มี

10. นายวิเชียร เจียกเจิม
-ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง้ 7 พ.ค. 2557

62

11. นางเอื ้อมเดือน กิ่งชาญศิลป์
-เลขานุการบริ ษัท
แต่งตัง้ 27 ก.พ. 2557
(ลาออก 31 ธ.ค. 2557)
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-ปริญญาโท คณะการตลาดการจัดการ
University of Canberra
ประเทศออสเตรเลีย
-ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะ
การตลาด University of Canberra
ประเทศออสเตรเลีย
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
(M.B.A.)INDIANA UNIVERSITY ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

2557-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

ชื่อหน่ วยงาน/
บริษัท/ประเภท
ธุรกิจ (5)
บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
Champion Enterprise 1980 Co., Ltd
บริ ษั ท เจ้ าพระยาประกั น ภั ย จ ากั ด
(มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

2557-ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2557- ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
2557- ปั จจุบนั กรรมการ

บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า
บริษัท บียอนด์กรีน จากัด
บริษัท น ้าตาลตะวันออก จากัด
(มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

2557-2557

บมจ.เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า

เลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 2

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
----------ไม่ม-ี ---------
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เอกสารแนบ 3

3. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน และกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท

- 47 -

หัวหน้ าหน่ วยงานผู้ตรวจสอบ
: ห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่

นิติบุคคล
ชื่อ

: นางชินานันท์ สุขจิต

ตาแหน่ ง

: ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส

คุณวุฒทิ างการศึกษา / การทางาน : ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบัญชี
ประสบการณ์

:

 ผู้จดั การห้ างหุ้นส่วนจากัด เดอะเบสท์ โซลูชนั่
(กุมภาพันธ์ 2557 - ปั จจุบนั )


ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส บริ ษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซัลติ ้ง จากัด
(มิถนุ ายน 2554 – มกราคม 2557)



ผู้จดั การตรวจสอบภายในอาวุโส บริ ษัท อาร์ พีเจเอ็ม โค้ ชชิ ้ง จากัด
(สิงหาคม 2548 – พฤษภาคม 2554)



ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษัท บาธรูม ดีไซน์ จากัด
(พฤศจิกายน 2546 – กรกฎาคม 2548)



เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี บริ ษัท จาฟรา อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จากัด
(สิงหาคม 2543 – ตุลาคม 2546)



ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริ ษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จากัด.
(สิงหาคม 2541 – กรกฎาคม 2543)

การฝึ กอบรม
: ได้ รับการฝึ กอบรมภายนอกองค์กรเกี่ยวกับเรื่ องต่อไปนี ้
 สมาคมนักภาษี อากรไทย
หลักสูตร มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
 สภาวิ ชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร การปฎิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 2
 บริ ษัท ยูนิค เซมิ นาแอนด์เทรนนิ่งจากัด
หลักสูตร การระงับข้ อพิพาทกับกรมสรรพากร : เสริ มจุดแข็ง สยบจุดอ่อนนักบัญชีไทย
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: ได้ รับการฝึ กอบรมภายในองค์กรเกี่ยวกับเรื่ องต่อไปนี ้
 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 มาตรฐานระบบการควบคุมภายใน
 เทคนิคและเครื่ องมือในการตรวจสอบเบื ้องต้ น
 การจัดทากระดาษทาการและเอกสารประกอบ
 การบริ หารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็ นหัวหน้ าทีมตรวจสอบ
 การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ
 เทคนิคและเครื่ องมือในการตรวจสอบสาหรับผู้จดั การ
 การประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน

- 49 เอกสารแนบ 4

4. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2557
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เอกสารแนบ 5

5. รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2555-2557
ผู้สอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชี รวมทังผลการด
้
าเนินงานในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
-

ผู้สอบบัญชี : นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชัน้ 6 ห้ องบี 1
ถนนสีสม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

-

รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 3 ปี และการแสดงความเป็ นมาของผู้สอบบัญชี
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เอกสารแนบ 5.1

5.1 รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2555-2556
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
งบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

55

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการของ
บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของ บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส
เงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการราย
งานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กาหนดให้ ข้าพเจ้ า ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณรวมถึง
วางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั
ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสีย่ ง จาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดใน
การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงิน
โดยถูกต้ องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารและความสมเหตุสมผลของการประมาณ การทางบัญชีที่จดั ทาขึ ้นโดยผู้บริ หารรวมทัง้
การประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า

****/2
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ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินของบริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระ
สาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ท่ เี น้ น
โดยมิได้ เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้ าพเจ้ าขอให้ สงั เกตหมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินข้ อ 3 ซึง่ ได้ อธิบาย
ถึงผลกระทบต่อบริ ษัทจากการนานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 งบแสดงฐานะ การเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ และ สาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นอกจากนี ้ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ, งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วน ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงิน
สด สาหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบได้ ปรับปรุ งรายการตาม ที่ได้ อธิ บายไว้ ใน
หมายเหตุข้อ 3 แล้ ว
เรื่องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินของ บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็ น
ข้ อมูล เปรี ยบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่อยูใ่ นสานักงานเดียวกัน และแสดงความเห็นอย่างไม่มี เงื่อนไข โดย
ให้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และปั จจุบนั หลักทรัพย์ของบริ ษัทอยู่ในกลุ่ม บริ ษัทจด
ทะเบียนที่ แก้ ไขการดาเนินงานไม่ได้ ตามกาหนดตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

57

58

59

60

61

62

63
บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ และมีภูมิลาเนาในประเทศไทย และได้ จด
ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 222/163-166 อาคารชุดบ้ าน
สวนจตุจกั ร อาคาร ดี ชันที
้ ่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
บริ ษัทประกอบธุรกิจหลักโดยเป็ นผู้จัดหา ผลิต และ/หรื อร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และเป็ นนายหน้ า
ตัวแทน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเปลี่ยนชื่อ และแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิ และหนังสือรับรองบริ ษัทและบริ ษัทได้ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
2555

1.2

การดาเนินธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทลงทุน ในธุรกิจ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมจานวน 41 ล้ านบาท โดยเข้ าทาสัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการกับบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่
(ไทยแลนด์) จากัด (“ผู้ให้ สทิ ธิ”) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ทาให้ บริ ษัทได้ รับสิทธิในการบริ หาร จัดการช่อง
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมจานวน 8 สถานี สาหรับระยะเวลาตังแต่
้ ธนั วาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2563 เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมจานวน 40 ล้ านบาท โดยเข้ าทาสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการกับบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทย
แลนด์ ) จ ากัด (“ผู้ใ ห้ สิ ท ธิ ”) ในวัน ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2556 ท าให้ บริ ษั ท ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารจัด การช่ อ ง
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพิ่มอีกจานวน 8 สถานี สาหรับระยะเวลาตังแต่
้ มิถุนายน 2556 ถึงพฤษภาคม
2566 เป็ นระยะเวลา 10 ปี
ตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญาดังกล่าวบริ ษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาวดังกล่าวตามที่
กล่าวในหมายเหตุข้อ 26.1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัททาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการ 10 ราย เพื่อร่ วมผลิต
โปรแกรม รายการโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม 16 ช่องสถานี

1.3

หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญของบริ ษัทเริ่ มการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 11 กันยายน 2556 เป็ นต้ นไป
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2.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี ้จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่
ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ(“สภาวิชาชีพบัญชี”)กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องและตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย
งบการเงินนี ้นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ ในประเทศ และจัดทาเป็ นภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับ ภาษาอังกฤษได้ จดั ทาขึ ้นจากงบการเงินภาษาไทย

2.2

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่
2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ และมีผลบังคับใช้
ตังแต่
้ รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 34/2555

เรื่ อง ภาษี เงินได้
เรื่ อง การบัญชี สาหรั บเงิ นอุด หนุนจากรั ฐบาล และการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ส่วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง ภาษี เงินได้ การได้ รับประโยชน์ จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้
คิดค่าเสือ่ มราคาที่ตีราคาใหม่
เรื่ อง ภาษี เงินได้ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี ของ
กิจการหรื อของผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติ ทางบัญชี เกี่ ยวกับการโอนและการรั บโอนสิน
ทรัพย์ทางการเงิน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ออกและปรับปรุ งใหม่ข้ างต้ นนัน้ มีผลให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุม่ บริ ษัท /บริ ษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ได้ เปิ ดเผยไว้ ใน
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้ อ 3
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ข้างต้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับ
สาหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป และไม่ได้ มีการนามาใช้ สาหรับ การ
จัดทางบการเงินนี ้
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2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ และกาหนดให้ ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
เรื่ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น น
เรื่ อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง ภาษี เงินได้
2555)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง สัญญาเช่า
2555)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง รายได้
2555)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
2555)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงขอ
2555)
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 24 (ปรั บ ปรุ ง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
2555)
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 28 (ปรั บ ปรุ ง เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
2555)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 31 (ปรั บ ปรุ ง ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
2555)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง งบการเงินระหว่างกาล
2555)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 36 (ปรั บ ปรุ ง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
2555)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
(ปรับปรุง 2555)
และการดาเนินงานที่ยกเลิก

ปีปี ทีที่ม่มีีผผลบั
ลบังงคัคับบใช้
ใช้
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2559
2557
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับที่ 18
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรื่ อง
เรื่ อง
ส่วนงานดาเนินงาน

ปีปี ทีที่ม่มีีผผลบั
ลบังงคัคับบใช้
ใช้
2557

การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจาก
การรื อ้ ถอนการบูรณะและหนี ้สินที่มี
ลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน
การประเมิ นว่า ข้ อ ตกลงประกอบด้ ว ย
สัญญาเช่าหรื อไม่
สิท ธิ ใ นส่ว นได้ เ สี ย จากกองทุน การรื อ้
ถอน การบรู ณะและการปรับปรุ งสภาพ
แวด ล้ อม
การปรับปรุ งย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐาน
การบัญ ชี ฉบับ ที่ 29 เรื่ องการรายงาน
ทาง การเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่ มี
ภาวะเงินเฟ้ อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า

2557

ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ

2557

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า

2557

การจ่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น สดให
เจ้ าของ
การโอนสินทรัพย์จากลุกค้ า

2557

สิง่ จูงใจสัญญาเช่าดาเนินงาน
การประเมิ น เนื อ้ หาของรายการที่
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบของกฎหมายตาม
สัญญาเช่า
การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทาน
บริ การ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้ นทุนเว็บไซต์

2557
2557

2557
2557

2557

2557

2557

2557
2557

ผู้บริ หารคาดว่าจะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
มาใช้ และถือปฏิบตั ิโดยผู้บริ หารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงินซึง่ คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงิน
ในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
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3. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่องจากบริ ษัทนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษี เงินได้ มาถือปฏิบตั ิ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
จานวนเงินของรายการปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการปรับปรุ งรายการของปี ก่อนข้ าง
ต้ นมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี ้
หน่ วย : บาท
31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น

14,884,675

14,747,804

ขาดทุนสะสมยังไม่ได้ จดั สรรลดลง

14,884,675

14,747,804

งบแสดงฐานะการเงิน

4. นโยบายการบัญชีท่ สี าคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญของบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้
4.1

การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ คา่ ร่วมผลิตรายการรับรู้ตามตามเกณฑ์คงค้ างซึง่ เป็ นไปตามเนื ้อหาทางเศรษฐกิจของข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทรับรู้รายได้ จากการขายเมื่อส่งมอบสินค้ า และลูกค้ ายอมรับสินค้ านัน้
รายได้ อื่นและค่าใช้ จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการรับรู้ตามข้ อ 4.5

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้ วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามเงิน
ลงทุนระยะสันอื
้ ่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้ มาและปราศจาก
ภาระผูกพัน

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ้การค้ าแสดงในมูลค่าที่จะได้ รับ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญประมาณจากหนี ้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัย
ประสบการณ์การชาระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี ้ที่คงค้ างอยู่ ณ วันสิ ้นงวด หนี ้สูญที่เกิดขึ ้น
ในระหว่างงวดตัดเป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีที่เกิดขึ ้น
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4.4

อุปกรณ์
อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
ค่าเสื่อมราคาคานวณโดยวิธีเส้ นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของทรั พย์ สินแต่ละชนิดตามอายุการใช้ งานโดย
ประมาณของสินทรัพย์นนๆ
ั ้ เป็ นเวลา 5 ปี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนซึง่ คานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่ คาด
ว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้ สนิ ทรัพย์อย่างต่อเนื่องหรื อจานวนที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์หกั ด้ วย ต้ นทุน
จากการจาหน่ายสินทรัพย์นนแล้
ั ้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่าราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะ
ได้ รับคืน
กาไรขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์จะคานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และบันทึกเป็ นกาไรขาดทุน
จากการดาเนินงาน
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสินทรัพย์ให้ ดีขึ ้น ซึ่งทาให้ ราคาเปลี่ยนแทนในปั จจุบนั
ของสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญจะรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบารุ งรักษา
รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ ้น

4.5

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้ แก่ ค่าสิทธิในการบริ หารจัดการช่องสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสาหรั บระยะเวลา 10 ปี
โดยบริ ษัทตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายโดยวิธีเส้ นตรงตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาและบันทึกเป็ น“ต้ นทุน ค่าสิทธิ
ร่วมผลิตรายการ” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

4.6

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่ อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้ รับคืนส่วนใหญ่
มาจากการขาย และการขายนันต้
้ องมีความเป็ นไปได้ สงู มาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนัน้ จะวัดมูลค่าด้ วยจานวนที่
ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายหากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้ รับคืนส่วนใหญ่
มาจากการขายมากกว่าที่จะได้ รับคืนจากการใช้ สนิ ทรัพย์นนต่
ั ้ อไป

4.7

การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษัทจะทาการประเมินว่ามีข้อบ่งชี ้ซึง่ แสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรื อไม่ หาก
มีข้อบ่งชี ้ของการด้ อยค่า บริ ษัทจะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รั บคืนของสินทรัพย์ และหากพบว่าราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน บริ ษัทจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้ เท่ากับ
มูลค่าที่คาดว่า จะได้ รับคืนและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ในงบกาไรขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์นนแล้
ั ้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า )
หลังจากนันหากมี
้
ข้อบ่งชี ้ว่าการด้ อยค่าของสินทรัพย์ได้ หมดไปหรื อลดลงบริ ษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนของสินทรัพย์นนใหม่
ั้
เพื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอนกลับรายการ ขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในงวดก่อน เพื่อสะท้ อนถึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนที่เปลีย่ นแปลงไป
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4.8

ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีบนั ทึกโดยใช้ วิธีหนี ้สินสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ ้นระหว่างฐานภาษี และราคาตาม
บัญชี ของสินทรัพย์ และหนี ้สิน โดยใช้ อัตราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ ในปั จจุบันในการคานวณภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีเกิดขึ ้นจากส่วนเกินทุนจากการตีมลู ค่าสินทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
และสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีสว่ นใหญ่เกิดจากค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีรับรู้
เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่บริ ษัทจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์
ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้ ใช้

4.9

การบัญชีสาหรับสัญญาเช่ า – กรณีท่ บี ริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ตกอยู่กบั ผู้ให้ เช่าจะถูกจัด เป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงานเงินที่ต้องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตามวิธีเส้ นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่า
บริ ษัทบันทึกทรัพย์สนิ ที่เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงิน/สัญญาเช่าซื ้อ เป็ นสินทรัพย์และหนี ้สินด้ วยราคายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าส่วนดอกเบี ้ยจ่ายที่เกิดขึ ้นจะ
บันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

4.10 การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารอง เลี ้ยงชีพเป็ นค่าใช้ จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
สารองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุบนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานตลอดอายุการทางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้ รับจากการทางานให้ กบั บริ ษัทใน
งวดปั จจุบนั และงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ ถกู คิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้ อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้ างอิงเริ่ มต้ น การประมาณการหนี ้สิน
ดังกล่าวคานวณโดยผู้เชี่ ยวชาญโดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ ้นซึ่งเกี่ยวข้ องกับการทางานให้ กับ
บริ ษัท ในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกาไรขาดทุนตามวิธีเส้ นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจน
กระทัง่ ผลประโยชน์ได้ มีการจ่ายจริ ง กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการคานวณจะบันทึก ในงบกาไรขาดทุนในรอบ
บัญชีที่มีการคานวณ
4.11 ประมาณการหนีส้ ินและค่ าใช้ จ่าย
บริ ษัทจะบันทึกประมาณการหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายไว้ ในงบการเงินเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่บริ ษัทได้
เกิดภาระที่จะต้ องจ่ายเงินตามข้ อผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจานวน
ที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้ อย่างมีเหตุผล
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4.12 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัท หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษัท หรื อถูกควบคุม โดย
บริ ษัท ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทที่ทา
หน้ าที่ถือหุ้น บริ ษัทย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษัทย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี ้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ยังหมายรวมถึงบริ ษัทร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมและมีอิทธิพลอย่าง
เป็ นสาระสาคัญกับบริ ษัท ผู้บริ หารสาคัญกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัทตลอดทังสมาชิ
้
กในครอบครัวที่ใกล้
ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลเหล่านัน้
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทแต่ละรายการ บริ ษัทคานึงถึง
เนื ้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
4.13 ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
บริ ษัทบันทึกภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามจานวนภาษี เงินได้ ที่จะต้ องจ่ายในแต่ละปี โดยคานวณจากกาไรสุทธิทาง
ภาษี ตามที่กาหนดไว้ ในประมวลรัษฎากร
4.14 กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุทธิ สาหรับปี ด้ วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
5. การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ และการจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
5.1

ประมาณการทางการบัญชีท่ สี าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบางกรณีฝ่ายบริ หาร อาจต้ องใช้ การประมาณการรายการ
บัญชีบางรายการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้ วยเหตุนี ้ผลที่
เกิดขึ ้นจริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องในเรื่ องของการประมาณการ ข้ อสมมติฐาน และการใช้
ดุลยพินิจ โดยการประเมินอยูบ่ นพื ้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ เหตุการณ์
ในอนาคตที่ผ้ บู ริ หารเชื่อว่ากระทาอย่างมีเหตุผลภายใต้ สถานการณ์ในขณะนัน้
สัญญาเช่าการเงิ น/สัญญาเช่าดาเนิ นงาน
บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งบริ ษัทได้ พิจารณาและประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบ
แทนที่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาแล้ วพบว่า ความเสี่ยงและผลตอบแทนทังหมดหรื
้
อเกือบ
ทังหมดเป็
้
นของผู้ให้ เช่าสัญญาเช่าดังกล่าวจัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
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ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
บริ ษัทได้ กาหนดค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพื่อให้ สะท้ อนถึงการด้ อยค่าลงของลูกหนี ้การค้ าซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการ
ผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการที่ลกู ค้ าไม่มีความสามารถในการชาระหนี ้ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญนันเป็
้ นผลมาจาก
การที่บริ ษัทได้ ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้ าในอนาคต ซึ่งการประเมินนันอยู
้ ่บนพื ้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต
ของการติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสียง และการผิดชาระหนี ้ และการพิจารณาแนวโน้ มของตลาด
อุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้ประมาณการอายุการใช้ งาน และมูลค่าซาก สาหรับอุปกรณ์ ของบริ ษัทโดยฝ่ ายบริ หารจะทบทวน
ค่าเสือ่ มราคาเมื่ออายุการใช้ งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรื อตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ หรื อ
ไม่ได้ ใช้ งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการใช้ งานโดยประมาณ และจะพิจารณาการด้ อยค่าหาก มี
ข้ อบ่งชี ้
5.2

การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทในการบริ หารทุนของบริ ษัทนัน้ เพื่อดารงไว้ ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อ
เนื่องของบริ ษั ทเพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ที่มีส่วนได้ เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ ซึ่ง
โครงสร้ างของทุน ที่เหมาะสมเพื่อลดต้ นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้ หรื อปรับโครงสร้ างของทุนบริ ษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นการคืนทุนให้ แก่ ผู้
ถือหุ้นการออกหุ้นใหม่หรื อการขายทรัพย์สนิ เพื่อลดภาระหนี ้

6.

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท มีร ายการธุร กิ จ ระหว่างกันกับบุคคลหรื อ กิ จการที่เ กี่ ย วข้ อ งกัน ซึ่ง เกี่ ย วข้ องกัน โดยการถื อ หุ้น หรื อ มี
กรรมการร่ วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขและ เกณฑ์ที่ได้ ระบุในสัญญาหรื อที่ตกลงร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษัทกับบุคคลและบริ ษัทเหล่านัน้ โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษัทมีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน มีดงั นี ้
ประเทศที่จัดตัง้ /
ชื่อบริษัท
สัญชาติ
บริ ษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์ เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จากัด
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
สถานะ
ผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ร่วมกัน (สิ ้นสุดความ
สัมพันธ์เมื่อ
วันที่ 22 มิถนุ ายน 2555)
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6.1
ดังนี ้

รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทมีรายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
หน่ วย: บาท
2556
2555
รายได้ ค่าร่ วมผลิตรายการ
บริ ษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์ เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จากัด
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หาร

-

17,400,000

7,049,678

3,179,732

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภท มีดงั นี ้
รายการ

นโยบายการกาหนดราคา

รายได้ คา่ ร่วมผลิตรายการ

ราคาตามสัญญา (ใกล้ เคียงราคาตลาด)

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร

ได้ แก่ ค่าเบี ้ยประชุม และค่ากาเหน็จกรรมการ เป็ นไปตามที่
ได้ รับอนุมตั ิโดยกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เงื่ อนไขการรั บชาระเงิ นจากลูกหนี ้การค้ าบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกัน ให้ ระยะเวลานานกว่าที่ให้ แก่บุคคลภายนอก
(ประมาณ 60 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้ งหนี ้) ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขเดิมระหว่างบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันกับผู้ให้ สิทธิ
ก่อนที่บริ ษัทจะได้ ซื ้อสิทธิร่วมผลิตรายการ
6.2

อื่นๆ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2556
เป็ นค่า ตอบแทนและเบีย้ ประชุม โดยก าหนดค่าเบี ย้ ประชุมประธานกรรมการท่านละ 24,000 บาทต่อครั ง้
กรรมการ และที่ปรึ กษาคณะกรรมการท่านละ 12,000 บาทต่อครัง้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ
24,000 บาทต่อครัง้ กรรมการตรวจสอบท่านละ 12,000 บาทต่อครัง้ และค่าตอบแทนคณะกรรมการอื่นๆ ได้ แก่
ประธานกรรมการ กรรมการและที่ปรึ กษาคณะกรรมการท่านละ 12,000 บาทต่อครัง้ รวมทังค่
้ าตอบแทนพิเศษ
ของคณะกรรมการบริ หาร เป็ นเงิน 3.5 ล้ านบาทในกรณีที่ดาเนินการให้ ห้ นุ ของบริ ษัทกลับมาซื ้อขายได้ ตามปกติ
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7.

รายได้ และรายการกับบริษัทที่เป็ นคู่ค้ารายสาคัญ

7.1 รายได้ ในงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึง่ ส่วนหนึง่ เกิดจากรายการระหว่างบริ ษัท
ที่เป็ นคูค่ ้ ารายสาคัญมีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
2556
2555
รายได้ ค่าร่ วม
ก่ อ น สิ ้ น สุ ด ห ลั ง สิ ้ น สุ ด
ผลิตรายการ
ลักษณะความสัมพันธ์
นโยบายราคา
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
บริ ษัท เวิลด์ เอ็น
เป็ นบริ ษั ท ที่ เ คยเกี่ ย วกัน
ราคาตาม
34,800,000
17,400,000
17,400,000
เตอร์ เทนเม็ น ท์
ข้ องในอดีตโดยการมีผ้ ู ถือ
สั ญ ญ า
เน็ทเวิร์ค จากัด
หุ้น และกรรมการ ร่ วมกัน
(ใกล้ เคี ย ง
(สิ ้นสุดความ
ราคาตลาด)
สั ม พั น ธ์ เ มื่ อ วั น ที่ 22
มิ ถุ น า ย น 2555) แ ล ะ
ปั จจุบันไม่มีผ้ ูถือหุ้น และ
กรรมการร่ วมกันและ ไม่มี
บุคคลที่มีอานาจควบ คุม
หรื อมีอิทธิพล
บริ ษั ท พี เ อสไอ
ผู้ร่วมผลิตรายการ
ราคาตาม
21,000,000
บ ร อ ด ค า ส ติ ้ ง
สัญญา
จากัด
55,800,000
17,400,000
17,400,000
7.2 ยอดลูกหนีก้ ารค้ าคงเหลือสาหรับบริษัทที่เป็ นคู่ค้ารายสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี ้การค้ าแยกตามอายุหนี ้ได้ ดงั นี ้
หน่ วย: บาท
2556
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์ เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จากัด
12,412,000
ลูกหนี ้การค้ าแยกตามอายุหนี ้ดังนี ้
ลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
3,103,000
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
6,206,000
3,103,000
เกินกาหนดชาระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
12,412,000
รวม

2555
12,412,000
9,309,000
3,103,000
12,412,000

เงื่อนไขการรับชาระเงินจากลูกหนี ้ดังกล่าว ให้ ระยะเวลานานกว่าที่ให้ แก่ลกู หนี ้รายอื่น (ประมาณ 60 วันนับจาก
วันที่ออกใบแจ้ งหนี ้) ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขเดิมกับผู้ให้ สทิ ธิก่อนที่บริ ษัทจะได้ ซื ้อสิทธิร่วมผลิตรายการ
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื - สุทธิ
หน่ วย: บาท
2556

2555

ลูกหนี ้การค้ า

22,971,196

21,490,196

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(6,535,996)

(1,357,196)

ลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ

16,435,200

20,133,000

2,440,973

1,367,759

(1,191,901)

(423,495)

1,249,072

944,264

17,684,272

21,077,264

ลูกหนี ้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้อื่น– สุทธิ
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี ้การค้ าจาแนกตามอายุหนี ้ที่ค้างชาระ ได้ ดงั นี ้
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

หน่ วย: บาท
2556
8,067,800

2555
13,808,000

9,030,800
4,515,400
1,357,196
22,971,196
(6,535,996)
16,435,200

6,325,000
1,357,196
21,490,196
(1,357,196)
20,133,000

ภายหลังวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัทได้ รับชาระเงินจากลูกหนี ้การค้ า
ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ รับชาระจานวน 7,126,200 บาท
ส่วนที่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน รับชาระจานวน 6,206,000 บาท
ส่วนที่เกินกาหนดชาระตังแต่
้ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,103,000 บาท
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
9.

ลูกหนีจ้ ากกิจการที่เคยเกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ
หน่ วย: บาท
2556
ลูกหนี ้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้ องกัน – บริ ษัท สยามหินประดับ จากัด
ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืม
รายได้ คา่ บริ การค้ างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้ องกัน – สุทธิ

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

2555
70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

บริ ษัทได้ ยื่นฟ้ องร้ องลูกหนี ้ดังกล่าวกับศาลแพ่งแล้ วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
ศาลพิพากษาให้ ลกู หนี ช้ าระเงินจานวน 73.54 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างดาเนินการบังคับคดี
10.

ค่ าใช้ จ่ายจ่ ายล่ วงหน้ า - ค่ าร่ วมผลิตรายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีค่าร่ วมผลิตรายการจ่ายล่วงหน้ า สาหรับเดือน มกราคม 2557 จานวนเงิน
4,948,454 บาท โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลือ (หมายเหตุ 26.1)

11.

สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น – สุทธิ
หน่ วย: บาท
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
อื่นๆ – สุทธิ
รวม

2556
928,286
233
928,519

2555
10,608
10,608
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
12.

อุปกรณ์ – สุทธิ
รายการเคลือ่ นไหวของอุปกรณ์ – สุทธิ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ ดงั นี ้
หน่ วย: บาท
ณ วันที่ 1
ณ วันที่ 31
มกราคม
ธันวาคม
2555
เพิ่มขึน้
ลดลง
2555
ราคาทุน
เครื่ องตกแต่ ง ติ ด ตั ง้ และเครื่ องใช้
756,561
756,561
สานักงาน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
เครื่ องตกแต่ ง ติ ด ตั ง้ และเครื่ องใช้
(569,195)
(44,488)
(613,683)
สานักงาน
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
187,366
(44,488)
142,878
หน่ วย: บาท
ณ วันที่ 1
ณ วันที่ 31
มกราคม
ธันวาคม
2556
เพิ่มขึน้
ลดลง
2556
ราคาทุน
เครื่ องตกแต่ ง ติ ด ตั ง้ และเครื่ องใช้
756,561
73,636
830,197
สานักงาน
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
เครื่ องตกแต่ ง ติ ด ตั ง้ และเครื่ องใช้
(613,683)
(50,651)
(664,334)
สานักงาน
มูลค่ าตามบัญชี - สุทธิ
142,878
22,985
165,863
ค่ าเสื่อมราคาสาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
50,651
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
44,488
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อม
ราคาทังจ
้ านวนแล้ วแต่ยงั คงใช้ งานอยูม่ ีจานวน 535,411 บาท และ 512,071 บาท ตามลาดับ

13.

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้ แก่ ค่าสิทธิในการบริ หารจัดการช่องสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมจานวน 16 สถานี สาหรับ
ระยะเวลาตังแต่
้ ธันวาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2563 จานวน 8 สถานี และสาหรับระยะเวลาตังแต่
้ มิถนุ ายน
2556 ถึงพฤษภาคม 2566 จานวน 8 สถานี
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ ดงั นี ้
หน่ วย: บาท
2556
2555
ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม
32,646,044
36,769,757
ซื ้อเพิ่มระหว่างปี
41,237,113
ค่าตัดจาหน่ายระหว่างปี
(6,529,209)
(4,123,713)
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
67,353,948
32,646,044
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2556 และ 2555 จานวนเงินประมาณ 6.53 ล้ านบาท และ 4.12 ล้ านบาท ตามลาดับ
บันทึกภายใต้ “ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับแต่ละปี
14.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพื่อขาย - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายเป็ นทรัพย์สินที่มิได้ ใช้ ดาเนินงานซึ่ง
เป็ นทรัพย์สินของเหมืองหินอุตสาหกรรม เพื่อการก่อสร้ าง ซึ่งหยุดดาเนินงานแล้ วในปั จจุบนั โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
หน่ วย: บาท
อาคารและ เครื่องตกแต่ ง
สิ่งปลูก ติดตัง้ และเครื่อง
ที่ดนิ
สร้ าง
ใช้ สานักงาน
อื่นๆ
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาตามบัญชี
1,022,875 6,748,637
29,804
2,774,056 10,575,372
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์
(123,875) (6,748,637)
- (2,774,056) (9,646,568)
สุทธิ
899,000
29,804
928,804
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาตามบัญชี
899,000
29,804
928,804
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์
(899,000)
(29,804)
(928,804)
สุทธิ
บริ ษัทได้ หยุดคิดค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ ที่มิได้ ใช้ ดาเนินงานตังแต่
้ ปี 2549
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริ ษัทจะสอบทานการด้ อยค่าของทรัพย์สินที่มิได้ ใช้ ดาเนินงาน เมื่อมีข้อบ่งชีว้ ่าราคาตามบัญชีของทรัพย์สิน
ดังกล่าว สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
15. สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

-

2556
16,106,106

2555
14,884,675
14,884,675

16,106,106

รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึน้ ในระหว่างปี มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ ใน
ณ วันที่ 1
กาไรหรื อ กาไรขาดทุน ส่วนของ ณ วันที่ 31
มกราคม 2556
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ผู้ถือหุ้น ธันวาคม 2556
สิ น ทรั พย์ ภาษี เ งิ น ได้ รอการตั ด
บัญชี
ลูกหนี ้การค้ า
14,708,863 1,189,441
- 15,898,304
175,812
31,990
207,802
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
14,884,675 1,221,431
- 16,106,106
รวม
16.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
หน่ วย: บาท
เงินประกัน – ผู้ให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการ
เงินมัดจา – อื่นๆ
รวม

2556
7,914,953
20,000
7,934,953

2555
17,914,953
20,000
17,934,953

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินประกัน-ผู้ให้ สิทธิร่วมผลิตรายการจานวน 9.9 ล้ านบาท ได้ แก่ เงินประกันตาม
สัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมข้ างต้ น จานวน 7.9 ล้ านบาท และเช็คไม่ลงวันที่จากผู้ร่วม
ผลิตรายการจานวน 2 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินประกัน-ผู้ให้ สิทธิร่วมผลิตรายการจานวน 19.9 ล้ านบาท ได้ แก่ 1) เงินประกัน
ตามสัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมข้ างต้ น จานวน 7.9 ล้ านบาท และเช็คไม่ลงวันที่จาก
ผู้ร่วมผลิตรายการจานวน 2 ล้ านบาท และ 2) เงินประกันตามบันทึกความเข้ าใจการได้ รับสิทธิร่วมผลิตรายการ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม จานวน 10 ล้ านบาท
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
17.

ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงาน
ผู้เชี่ ยวชาญอิสระรายหนึ่งได้ ทาการประเมินภาระหนีส้ ินที่ต้องจ่ ายสาหรั บ ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นๆของ
พนักงานโดยใช้ วิธีการ Projected unit credit ซึ่งบริ ษัทได้ ตงส
ั ้ ารองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน
ดังนี ้
หน่ วย: บาท
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ต้นปี
บวก จานวนที่รับรู้
ผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่สนิ ้ ปี

2556
879,063
159,947
1,039,010

ค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันที่ไม่ได้ จดั ให้ มีกองทุน
จ านวนที่ ค วรรั บ รู้ ในก าไรหรื อ ขาดทุน ตามรายงานของนัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยมีดงั นี ้
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี ้ยของภาระผูกพัน
จานวนที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุน

2555
879,063
879,063

หน่ วย: บาท
2556
879,063

2555
767,649

130,711
29,236

85,878
25,536

1,039,010

879,063

สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial basis)
หน่ วย: บาท
2556
อัตราคิดลด (ร้ อยละ)
อัตราการเพิ่มขึ ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้ อยละ)
อายุครบเกษี ยณ (ปี )
18.

2555

3.3262
7.00
55.00

3.3262
7.00
55.00

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
หน่ วย: บาท
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
อื่นๆ
รวม

2556
1,153,121
1,728,133
2,881,254

2555
2,070,310
1,529,202
3,599,512
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
19.

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น
หน่ วย: บาท
เงินประกันรับ – ค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ
เงินประกันรับ – อื่นๆ
รวม

2556
2,560,000
100,000
2,660,000

2555
2,500,000
100,000
2,600,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษัททาสัญญาร่วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการ 10 ราย และ 6 ราย
เพื่อร่ วมผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 16 ช่องสถานี และ 8
ช่องสถานี ตามสัญญาดังกล่าว ผู้ร่วมผลิตรายการแต่ละช่องสถานีต้องชาระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนล่วงหน้ า
ก่อนการออกอากาศ และต้ องชาระเงินประกันตามที่ระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ รับเงินประกันเป็ น
จานวนเงิน 13.50 ล้ านบาท และ 12.40 ล้ านบาท จากผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้ วยเงินสดจานวนเงิน 2.56 ล้ านบาท และเช็คไม่ลงวันที่จากผู้ร่วมผลิต
รายการเป็ นจานวนเงิน 9.99 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้ วยเงินสดจานวนเงิน 2.50 ล้ านบาท และเช็คไม่ลงวันที่จากผู้ร่วมผลิต
รายการเป็ นจานวนเงิน 9.99 ล้ านบาท
20.

ทุนเรือนหุ้น
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 มีมติให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ของ
บริ ษัทจากมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ภายหลังจากการแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าว ทุน
จดทะเบียนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วจะเปลีย่ นจากจานวน 20,000,000 หุ้น เป็ น 200,000,000 หุ้น บริ ษัทได้ นา
มติแก้ ไขนี ้ไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555

21.

สารองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วน
หนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่
สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้

22.

ใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
บริ ษัทได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทั ศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระยะเวลา 13 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม
2571
บริ ษัทมีภาระผูกพันที่จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตและต้ องชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการนาส่งเข้ ากองทุนเพื่อจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทัว่ ถึงและ
บริ การเพื่อสังคม (USO) ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายได้ จากการให้ บริ การโครงข่ายสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี ้
หน่ วย:บาท
รายได้ ก่อนได้ รับใบอนุญาต รายได้ หลังได้ รับใบอนุญาต
เลขที่ B1-N21231-0011-56 เลขที่ B1-N21231-0011-56
รายได้ จากการให้ บริการโครงข่ าย
23.

79,126,323

รวม

69,735,677

148,862,000

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ ท่ รี ับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้ วยรายการดังนี ้
หน่ วย : บาท
2556
2555
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับปี
7,013,353
7,784,278
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
(1,221,431)
(136,871)
ผลกระทบต่อภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษี
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ท่ แี สดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

5,791,922

7,647,407

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ แี ท้ จริง

กาไรก่อนภาษี เงินได้
จานวนภาษี ตามอัตราภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี ซึง่ เป็ นผลจากการลดลง
ของอัตราภาษี เงินได้ จากร้ อยละ 23 เป็ นร้ อยละ 20
ค่าใช้ จ่ายต้ องห้ ามทางภาษี
รวม

หน่ วย : บาท
อั ต ร า ภ า ษี
อั ต ร า ภ า ษี
(ร้ อยละ)
2556
(ร้ อยละ)
2555
27,985,178
32,657,297
20
597,036
23
7,511,178
-

1,416,318
7,013,354

273,100
7,784,278
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
การลดอัตราภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตราและยกเว้ นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ ลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิเป็ นระยะเวลาสามรอบระยะเวลา
บัญชีได้ แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้ อยละ 30 เหลืออัตราร้ อยละ 23 สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
2555 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้ อยละ 20 ของกาไรสุทธิสาหรับสองรอบระยะเวลาบัญชี ถัดมา
(2556 และ 2557) ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาดับ
ทังนี
้ ้เป็ นที่เชื่อได้ วา่ รัฐบาลจะดาเนินการแก้ ไขกฎหมายเพื่อให้ อตั ราภาษี ไม่สงู ไปกว่าร้ อยละ 20 สาหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
24.

การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษัทดาเนินกิจการในส่วนงานหลักทางธุรกิจ คือ ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และ การจาหน่ายน ้ามันเชือ้
เพลิง และดาเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์ เดียว คือ ในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ยกเลิกธุรกิจ
จาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงตังแต่
้ วนั ที่ 21 เมษายน 2553

25.

เครื่องมือทางการเงิน

25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษัทประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้การค้ า เงินลงทุน
และเงินกู้ยืมระยะสัน้ บริ ษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการ
บริ หารความเสีย่ งดังนี ้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษัทมีความเสีย่ งด้ านการให้ สนิ เชื่อ ซึง่ ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้ที่เกิดจากการขายน ้ามันเชื ้อเพลิงและ ค่า
ร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษัทมีนโยบายในการให้ สินเชื่อที่ระมัดระวัง
และการติดตามการรับชาระหนี ้อย่างใกล้ ชิด ดังนันบริ
้ ษัทจึงไม่คาดว่าจะได้ รับ ความเสียหายที่ เป็ นสาระสาคัญ
จากการเก็บหนี ้จากลูกหนี ้เหล่านี ้นอกเหนือจากส่วนที่ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้ แล้ วและลูกหนี ้การค้ าร่ วม
ผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมได้ มีการวางเงินประกัน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยที่สาคัญ อันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี ้ยที่ปรับขึ ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่
ซึง่ ใกล้ เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทจึงอยูใ่ นระดับต่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี ้ย และ
สาหรับสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนดหรื อ วันที่มีการ
กาหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ ดงั นี ้
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หน่ วย : ล้ านบาท
อัตราดอกเบีย้ คงที่
อัตรา ภายใน มากกว่ า มากกว่ า อัตราดอกเบีย้ ไม่ มี
ดอก
ปรับตามราคา
เบีย้
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี
ตลาด
ดอกเบีย้
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ า
รวม

0.5%
2% 21.61
21.61

-

-

34.41
34.41

1.36
1.36

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริ ษัทไม่มีรายการค้ าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เป็ น
สาระสาคัญ
25.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริ ษัทจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ และมีอตั ราดอกเบี ้ยใกล้
เคียงกับอัตราดอกเบี ้ยในตลาด บริ ษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินใกล้ เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบ แสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กนั ในขณะที่ทั ง้ สองฝ่ ายมีความ
รอบรู้ และเต็มใจในการ แลกเปลี่ย นและสามารถต่อรองราคากัน ได้ อ ย่างเป็ นอิ สระในลัก ษณะที่ ไม่มี ความ
เกี่ยวข้ องกันวิธีการกาหนด มูลค่ายุติธรรมขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาหนด
จากราคาตลาดล่าสุดหรื อ กาหนดขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
26.

ภาระผูกพัน

26.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่าน
ดาวเทียม โดยบริ ษัทตกลงชาระค่าตอบแทนสาหรับการได้ รับสิทธิ และตกลงชาระค่าตอบแทนรายเดือน จานวน
เงิน 600,000 บาทต่อสถานี และบริ ษัทได้ ออกเช็คจานวนเงิน 10 ล้ านบาท ใช้ วางค ้าประกันต่อผู้ให้ สทิ ธิ ดังกล่าว
ซึง่ มีกาหนดการจ่ายชาระค่าตอบแทน ดังนี ้
หน่ วย : บาท
2556
2555
ไม่เกิน 1 ปี
118,762,886
54,432,989
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
475,051,546
237,525,773
เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
376,082,473
173,195,878
รวม
969,896,905
465,154,640
ทัง้ นี ้ บริ ษัท ได้ ทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับบริ ษัทผู้ร่วมผลิตรายการ สาหรั บบริ ห ารและจัดการช่องสถานี
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม จานวน 16 สถานีข้างต้ น โดยสัญญามีระยะเวลาคลอบคลุมคราวละไม่เกิน 3 ปี

รวม
34.41
22.97
57.38
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
26.2 บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าอาคารกับบริ ษัทแห่งหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้ องกันในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน มีกาหนดระยะ
เวลา 1 ปี สิ ้นสุดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าสามารถต่ออายุ การเช่าออก
ไปอีกโดยต้ องตกลงสัญญาเช่าใหม่ให้ เสร็ จก่อนหมดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
2556
ค่าตอบแทนแก่ผ้ ใู ห้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการ

2555

100,219,931

68,959,267

เงินเดือน และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

1,358,176

1,201,903

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร

7,049,678

3,179,732

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

6,579,861

4,168,201

ขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพย์สนิ

928,804

-

6,760,503

2,296,018

600,000

600,000

ค่าบริ การทางวิชาชีพ
ค่าเช่าและค่าบริ การสานักงาน
27. การบริหารการจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริ ษัทในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อ
เนื่องและการดารงไว้ ซงึ่ โครงสร้ างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสดงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนเป็ น 0.07
28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
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เอกสารแนบ 5.2
5.2 รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2556-2557
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
งบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงิน ของ บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส
เงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ กาหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จ
จริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาดในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและ การนาเสนองบการ
เงินโดยถูกต้ องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารและความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ ้น โดยผู้บริ หารรวมทัง้
การประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า
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ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินของบริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระ
สาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
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34,412,002
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4,948,454
928,519
57,973,247

7,008,205
59,106,525
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ค 2557
ห
ห
ห
ห

ห

:

2557

2556

ห
ห

16
17
18
ห
ห

ห

3,155,562
9,750,000
151,025,205
1,015,403
2,265,380
167,211,550

2,967,041
2,881,254
5,848,295

3,923,909
430,543
1,409,800
5,764,252
172,975,802

1,039,010
2,660,000
3,699,010
9,547,305

300,000,000

-

ห
-

ห
ห
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ห

ห
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1.

-

1.

1.

-

ฎ
ห

ห

ห
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2557

:
2556

137,884,424
(116,556,368)
21,328,056
3,998,444
25,326,500

148,862,000
(100,219,931)
48,642,069
3,183,437
51,825,506

(19,035,787)
(3,334,000)
(22,369,787)

(16,765,440)
(7,049,678)
(23,815,118)

2,956,713
(1,069,858)
1,886,855
(750,070)
1,136,785

28,010,388
(25,210)
27,985,178
(5,791,922)
22,193,256

0.01

0.11

200,000,000

200,000,000
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ห ห
คห
41,883,991
41,883,991
41,883,991

(

)

คห
(6,600,000)
(6,600,000)
(6,600,000)

(39,600,000)
(39,600,000)
(39,600,000)

13,000,000
13,000,000
13,000,000

(90,890,435)
22,193,256
(68,697,179)
1,136,785
(67,560,394)

117,793,556
22,193,256
139,986,812
1,136,785
141,123,597
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(1,767)
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(2,554,215)
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-

188,520
9,750,000
537,246
(1,250,200)
(28,987,705)

2,590,554
198,932
60,000
40,437,574

(744,185)
(5,381,919)
(35,113,809)

(7,930,543)
32,507,031

50,651
6,529,210
(213,423)
5,947,206
159,947
928,804
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-
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(38,322)
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34,412,002
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34,412,002

100,000
30,000
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จากัด (มหาชน) ซึง่ จดทะเบียนจัดตังและมี
้
ภมู ิลาเนาในประเทศไทยและได้ จด ทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 22/1 โครงการเวิร์คเพลส 2 ถนนรัชดา-ราม
อินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
บริ ษัทประกอบธุรกิ จหลักโดยเป็ นผู้จัดหา ผลิต และ/หรื อร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเป็ นนายหน้ า
ตัวแทน

1.2

การดาเนินธุรกิจโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทลงทุนในธุรกิ จ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจานวน 41 ล้ านบาท โดยเข้ าทาสัญญาให้ สิทธิ ร่วมผลิตรายการกับบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น
(ไทยแลนด์ ) จากัด (“ผู้ให้ สิทธิ ”) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ทาให้ บริ ษัทได้ รับสิทธิ ในการบริ หารจัดการ ช่อง
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจานวน 8 สถานี สาหรับระยะเวลาตังแต่
้ ธันวาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2563 เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมจานวน 40 ล้ านบาท โดยเข้ าทาสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการกับบริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชนั่ (ไทย
แลนด์ ) จ ากั ด (“ผู้ ให้ สิ ท ธิ ”) ในวัน ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2556 ท าให้ บริ ษั ท ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารจั ด การช่ อ ง
สถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพิ่มอีกจานวน 8 สถานี สาหรับระยะเวลาตังแต่
้ มิถนุ ายน 2556 ถึงพฤษภาคม 2566
เป็ นระยะเวลา 10 ปี
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับ บริ ษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์ )
จากัด (“ผู้ให้ สทิ ธิ”) เพิ่มอีก 1 สถานี ระยะเวลาสัญญาตังแต่
้ วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2558 (ยกเลิกสัญญาตังแต่
้ 1 มิถนุ ายน 2557)
ตามเงื่ อนไขและข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญาดังกล่าวบริ ษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาวดังกล่าวตามที่
กล่าวในหมายเหตุข้อ 28.1
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทลงนามบันทึกความเข้ าใจการ เข้ า
ซื ้อกิจการบริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จากัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 และมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทลงนาม ใน
บันทึกความเข้ าใจการรับโอนสิทธิในสัญญาสัมปทานเช่าเหมาเวลาโฆษณา/ร่ วมผลิตรายการกับบริ ษัท มีเดีย เอ
เจนซี ไทย จากัด เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2557 (หมายเหตุข้อ 28.3)
1
1

96
บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.3

หลักทรัพย์ จดทะเบียน
หุ้นสามัญของบริ ษัทเริ่ มการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 11 กันยายน 2556 เป็ นต้ นไป

2.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
“

”) ฎ

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้
เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 งบการเงินได้ จดั ทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามที่สภาวิชาชีพได้
ออกแบบและปรับปรุงในปี 2556 ดังต่อไปนี ้
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2555)

เรื่ อง
การนาเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษี เงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์

ปี ที่มีผลบังคับใช้
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
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เรื่ อง

มาตรฐานรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2555)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 1
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 4
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 5
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 7

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 10
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 12
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 13
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 17
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 18
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27

เรื่ อง
การรวมธุรกิจ

ปี ที่มีผลบังคับใช้

ปี ที่มีผลบังคับใช้
2557

สัญญาประกันภัย
2559
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและ 2557
การดาเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนงานดาเนินงาน
2557
การเปลีย่ นแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการ
รื อ้ ถอน การบูรณะและหนี ้สินที่มีลกั ษณะที่
คล้ าย คลึงกัน
การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วย
สัญญาเช่าหรื อไม่
สิทธิ ในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอน
การบรูณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการ
เงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่ มี ภาวะเงิ น เฟ้ อ
รุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า

2557

ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ

2557

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า

2557

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ

2557

การโอนสินทรัพย์จากลุกค้ า

2557

สิง่ จูงใจสัญญาเช่าดาเนินงาน
การประเมินเนื ้อหาของรายการที่เกี่ยวกับ
รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า

2557
2557

2557
2557
2557

2557
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มาตรฐานรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32

เรื่ อง

เรื่ อง

ปี ที่มีผลบังคับใช้

ปี ที่มีผลบังคับใช้

การเปิ ดเผยข้ อ มูลของข้ อตกลงสัมปทาน 2557
บริ การ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้ นทุนเว็บไซต์
2557

ผู้บริ หารได้ พิจารณาแล้ วว่าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชีไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในปี ปั จจุบนั
3.

นโยบายการบัญชีท่ ีสาคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญของบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้

3.1

การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ คา่ ร่วมผลิตรายการรับรู้ตามตามเกณฑ์คงค้ างซึง่ เป็ นไปตามเนื ้อหาทางเศรษฐกิจของข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทรับรู้รายได้ จากการขายเมื่อส่งมอบสินค้ า และลูกค้ ายอมรับสินค้ านัน้
รายได้ อื่นและค่าใช้ จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการรับรู้ตามข้ อ 3.5

3.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้ วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามเงิน
ลงทุนระยะสันอื
้ ่นที่มีสภาพคล่องในการเปลี่ ยนมือสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้ มาและปราศจาก
ภาระผูกพัน

3.3

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ้การค้ าแสดงในมูลค่าที่จะได้ รับ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญประมาณจากหนี ้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดย อาศัย
ประสบการณ์การชาระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี ้ที่คงค้ างอยู่ ณ วันสิ ้นงวดหนี ้สูญที่เกิดขึ ้น ใน
ระหว่างงวดตัดเป็ นค่าใช้ จ่ายทันทีที่เกิดขึ ้น

3.4

เครื่องตกแต่ งและอุปกรณ์ -สุทธิ
อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี) ค่าเสื่อมราคาคานวณ โดยวิธีเส้ น
ตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของทรัพย์สนิ แต่ละชนิดตามอายุการใช้ งานโดยประมาณของสินทรัพย์นนๆ
ั ้ เป็ นเวลา 5 ปี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน ซึง่ คานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาด ว่า
จะเกิดในอนาคตจากการใช้ สนิ ทรัพย์อย่างต่อเนื่องหรื อจานวนที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์หกั ด้ วยต้ นทุน
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จากการจาหน่ายสินทรัพย์นนแล้
ั ้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าที่ คาดว่า
จะได้ รับคืน
กาไรขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์จะคานวณจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และบันทึกเป็ นกาไรขาดทุน
จากการดาเนินงาน
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรื อการปรับปรุ งสินทรัพย์ให้ ดีขึ ้น ซึ่งทาให้ ราคาเปลี่ยนแทนในปั จจุบนั
ของสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญจะรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบารุ ง รักษา
รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ ้น
3.5

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้ แก่ ค่าสิทธิในการบริ หารจัดการช่องสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสาหรับระยะเวลา 10 ปี
โดยบริ ษัทตัดจาหน่าย เป็ นค่าใช้ จ่ายโดยวิธีเส้ นตรงตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาและบันทึกเป็ น “ต้ นทุน ค่าสิทธิ
ร่วมผลิตรายการ” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

3.6

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้ รับคืนส่วนใหญ่ มา
จากการขาย และการขายนันต้
้ องมีความเป็ นไปได้ สงู มาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนันจะวั
้ ดมูลค่าด้ วยจานวนที่ ต่า
กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุน ในการขายหากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้ รับคืนส่วนใหญ่ มา
้ อไป
จากการขายมากกว่าที่จะได้ รับคืนจากการใช้ สนิ ทรัพย์ นันต่

3.7

การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินบริ ษัทจะทาการประเมินว่ามีข้อบ่งชี ้ซึง่ แสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่าลงหรื อไม่ หาก มี
ข้ อบ่งชีข้ องการด้ อยค่า บริ ษัทจะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์และหากพบว่าราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน บริ ษัทจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้ เท่ากับ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน และรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ในงบกาไรขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับคืนของสินทรัพย์หมายถึงราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ ของสินทรัพย์นนแล้
ั ้ วแต่จานวนใดจะ สูงกว่า)
หลังจากนัน้ หากมีข้อบ่งชีว้ ่าการด้ อยค่าของสินทรัพย์ได้ หมดไปหรื อลดลง บริ ษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับคืนของสินทรัพย์นนใหม่
ั้
เพื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีและโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่า
ของสินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในงวดก่อน เพื่อสะท้ อนถึงประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนที่เปลีย่ นแปลงไป

3.8

ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีบนั ทึกโดยใช้ วิธีหนี ้สินสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ ้นระหว่างฐานภาษี และราคาตาม
บัญชีของสินทรั พย์และหนี ้สิน โดยใช้ อัตราภาษี ที่มีผลบังคับใช้ ในปั จจุบันในการคานวณภาษี เงิ นได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สิน ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีเกิดขึ ้นจากส่วนเกินทุนจากการตีมลู ค่าสินทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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และสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีสว่ นใหญ่เกิดจากค่า เผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีรับรู้
เมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่บริ ษัทจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้ ใช้
3.9

การบัญชีสาหรับสัญญาเช่ า - กรณีท่ บี ริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของส่วนใหญ่ตกอยู่กบั ผู้ให้ เช่าจะถูกจัดเป็ น
สัญญา เช่า ดาเนินงานเงินที่ต้องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตามวิธีเส้ นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
บริ ษัทบันทึกทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงิน /สัญญาเช่าซื ้อเป็ นสินทรัพย์และหนี ้สินด้ วยราคายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขันต
้ ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าส่วนดอกเบี ้ยจ่ายที่เกิดขึ ้นจะ
บันทึกตามระยะเวลาของสัญญาเช่า

3.10 การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นค่าใช้ จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
สารองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุบนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานตลอดอายุ การทางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้ รับจากการทางาน ให้ กบั บริ ษัทใน
งวดปั จจุบนั และงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ ถูกคิด ลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรั ฐบาลเป็ นอัตราอ้ างอิงเริ่ มต้ น การประมาณ การหนี ้สิน
ดังกล่าวคานวณโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลีย่ นแปลงส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ ้นซึง่ เกี่ยวข้ องกับการทางานให้ กบั บริ ษัท
ในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกาไรขาดทุนตามวิธีเส้ นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทัง่ ผล
ประโยชน์ได้ มีการจ่ายจริ งกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการคานวณจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนในรอบบัญชีที่ มีการ
คานวณ
3.11 ประมาณการหนีส้ ินและค่ าใช้ จ่าย
บริ ษัทจะบันทึกประมาณการหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายไว้ ในงบการเงินเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ที่บริ ษัทได้ เกิด
ภาระที่จะต้ องจ่ายเงินตามข้ อผูกพันทางกฎหมายอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและจานวนที่ ต้ อง
จ่าย สามารถประมาณการได้ อย่างมีเหตุผล
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3.12 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัท หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษัทหรื อถูกควบคุมโดย
บริ ษัท ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมหรื ออยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกันกับบริ ษัท รวมถึงบริ ษัทที่ทาหน้ าที่
ถือหุ้น
บริ ษัทย่อยและกิจการที่เป็ นบริ ษัทย่อยในเครื อเดียวกัน
นอกจากนี ้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ยังหมายรวมถึงบริ ษัทร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อมและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษัท
ผู้บริ หารสาคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของ บริ ษัทตลอดทังสมาชิ
้
กในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่ เกี่ยวข้ อง
กับบุคคลเหล่านัน้
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัท แต่ละรายการบริ ษัทคานึงถึงเนื ้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
3.13 ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
บริ ษัทบันทึกภาษี เงินได้ นิติบุคคลตามจานวนภาษี เงินได้ ที่จะต้ องจ่ายในแต่ละปี โดยคานวณจากกาไรสุทธิทาง
ภาษี ตามที่กาหนดไว้ ในประมวลรัษฎากร
3.14 กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี ด้ วยจานวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
ของหุ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
4.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ และการจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน

4.1

ประมาณการทางการบัญชีท่ สี าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบางกรณีฝ่ายบริ หารอาจต้ องใช้ การประมาณการรายการ
บัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้ วยเหตุนี ้ผลที่
เกิดขึ ้นจริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องในเรื่ องของการประมาณการ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลย
พินิจโดยการประเมินอยู่บนพื ้นฐานของประสบการณ์ ในอดีตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ เหตุการณ์ ใน
อนาคตที่ผ้ บู ริ หารเชื่อว่ากระทาอย่างมีเหตุผลภายใต้ สถานการณ์ในขณะนัน้
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สัญญาเช่าการเงิ น
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเป็ นเจ้ าของในทรัพย์ สินให้ กับบริ ษัท และบริ ษัทมี
ความตังใจที
้ ่จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อทรัพย์สนิ เมื่อถึงวันที่ครบกาหนดของสัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันเริ่ มต้ นสัญญาเช่าทางการเงิน ต้ นทุนของทรัพย์สินถูกบันทึกไว้ พร้ อมกับภาระผูกพันสาหรับการจ่ายค่าเช่าใน
อนาคตโดยไม่รวมจานวนดอกเบี ้ย ค่าใช้ จ่ายทางการเงินบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงวดปี ปั จจุบนั ตามวิธีอตั ราดอกเบี ้ยที่
แท้ จริ ง
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน
บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งบริ ษัทได้ พิจารณาและประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบ
แทนที่ผ้ เู ป็ นเจ้ าของพึงได้ รับจากสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาแล้ วพบว่า ความเสี่ยงและผลตอบแทนทังหมดหรื
้
อเกือบ
ทังหมดเป็
้
นของผู้ให้ เช่า สัญญาเช่าดังกล่าวจัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
บริ ษัทได้ กาหนดค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพื่อให้ สะท้ อนถึงการด้ อยค่าลงของลูกหนี ้การค้ าซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการผล
ขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการที่ลกู ค้ าไม่มีความสามารถในการชาระหนี ้ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญนันเป็
้ นผลมาจากการที่
บริ ษัทได้ ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้ าในอนาคต ซึ่งการประเมินนันอยู
้ ่บนพื ้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของ
การติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสียง และการผิด ชาระหนี ้ และการพิจารณาแนวโน้ มของตลาด
อุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้ประมาณการอายุการใช้ งานและมูลค่าซาก สาหรับอุปกรณ์ของบริ ษัทโดยฝ่ ายบริ หารจะทบทวนค่า
เสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้ งานมีความแตกต่างไปจาก ประมาณ การเดิม หรื อตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรื อ
ไม่ได้ ใช้ งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน จะตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการใช้ งานโดยประมาณและจะพิจารณาการด้ อยค่าหากมี
ข้ อบ่งชี ้
4.2

การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทในการบริ หารทุนของบริ ษัทนันเพื
้ ่อดารงไว้ ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ของ
บริ ษัท เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียอื่น และเพื่อดารงไว้ ซึ่งโครงสร้ าง ของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดต้ นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้ หรื อปรับโครงสร้ างของทุน บริ ษัทอาจปรั บนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้ แก่
ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่หรื อการขายทรัพย์สนิ เพื่อลดภาระหนี ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
5.

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

5.1

รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทมีรายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หาร

2557

2556

3,334,000

7,049,678

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภท มีดงั นี ้
รายการ
นโยบายการกาหนดราคา
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ได้ แ ก่ ค่ า เบี ย้ ประชุ ม และค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ เป็ นไปตามที่
ได้ รับอนุมตั ิโดยกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5.2

อื่นๆ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2557
เป็ นค่า ตอบแทนและเบี ย้ ประชุม โดยก าหนดค่า เบี ย้ ประชุม ประธานกรรมการท่า นละ 24,000 บาทต่อ ครั ง้
กรรมการและ ที่ปรึ กษาคณะกรรมการท่านละ 12,000 บาทต่อครัง้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ
24,000 บาทต่อครัง้ กรรมการตรวจสอบท่านละ 12,000 บาทต่อครัง้ และค่าตอบแทนคณะกรรมการอื่นๆ ได้ แก่
ประธานกรรมการ และกรรมการท่านละ 12,000 บาทต่อครัง้
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วันที่ 31 ธันวาคม 2557
6.

รายได้ และรายการกับบริษัทที่เป็ นคู่ค้ารายสาคัญ

6.1 รายได้ ในงบการเงินสาหรั บปี สิน้ สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ซึ่งส่ วนหนึ่ งเกิด จากรายการ
ระหว่ างบริษัทที่เป็ นคู่ค้ารายสาคัญมีดังนี ้
หน่ วย : บาท
รายได้ ค่าร่ วมผลิต
รายการ

ลักษณะความสัมพันธ์

นโยบายราคา

2557

2556

บริ ษัท เวิ ลด์ เอ็น เตอร์
เทนเม็ น ท์ เน็ ท เวิ ร์ ค
จากัด

เป็ นบริ ษัทที่เคยเกี่ยวกัน
ข้ องในอดีตโดยการมีผ้ ถู ือ
หุ้ นและกรรมการร่ ว มกั น
(สิ น้ สุด ความสัม พัน ธ์ เ มื่ อ
วัน ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2555)
และปั จจุบนั ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
และกรรมการร่วมกันและ
ไม่มีบคุ คลที่มีอานาจควบ
คุมหรื อมีอิทธิพล

ราคาตามสัญญา
(ใกล้ เคียงราคา
ตลาด)

16,012,903

34,800,000

บริ ษั ท พี เ อสไอ บรอด
คาสติ ้ง จากัด

ผู้ร่วมผลิตรายการ

ราคาตามสัญญา

15,000,000

21,000,000

บริ ษัท 94
เอ็นเตอร์ เทนเมนท์
จากัด

ผู้ร่วมผลิตรายการ

ราคาตามสัญญา

34,350,000

-

65,362,903

55,800,000
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6.2

ยอดลูกหนีก้ ารค้ าคงเหลือสาหรับบริษัทที่เป็ นคู่ค้ารายสาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี ้การค้ าแยกตามอายุหนี ้ได้ ดงั นี ้
หน่ วย : บาท
2557

2556

ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษัท 94 เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จากัด
บริ ษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์ เทนเม็นท์ เน็ทเวิร์ค จากัด

15,408,000
-

12,412,000

รวมลูกหนี ้การค้ า

15,408,000

12,412,000

7,704,000
7,704,000
-

3,103,000
6,206,000
3,103,000

15,408,000

12,412,000

ลูกหนี ้การค้ าแยกตามอายุหนี ้ดังนี ้
ลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกาหนดชาระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
รวม

7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื - สุทธิ
หน่ วย : บาท
ลูกหนี ้การค้ า
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ
ลูกหนี ้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ

2557

2556

28,994,889
(7,210,096)

22,971,196
(6,535,996)

21,784,793

16,435,200

5,215,213
(1,191,901)

2,440,973
(1,191,901)

4,023,312

1,249,072

25,808,105

17,684,272
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วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ลูกหนี ้การค้ าจาแนกตามอายุหนี ้ที่ค้างชาระ ได้ ดงั นี ้
หน่ วย : บาท
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 เดือน ถึง 6 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป
รวม
หักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2557
10,599,347

2556
8,067,800

10,511,346
1,348,200
6,535,996
28,994,889
(7,210,096)
21,784,793

9,030,800
4,515,400
1,357,196
22,971,196
(6,535,996)
16,435,200

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญมีการเปลีย่ นแปลงในระหว่างปี ดังนี ้

ยกมา
เพิ่มขึ ้น(ลดลง)สุทธิ
ยอดยกไป

(หน่ วย : บาท)
2557
2556
6,535,996
1,357,196
674,100
5,178,800
7,210,096
6,535,996

ภายหลังวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทได้ รับชาระเงิ นจากลูกหนีก้ ารค้ า
ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ รับชาระจานวน 909,500 บาท
ส่วนที่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน รับชาระจานวน 9,712,308 บาท

8.

ลูกหนีจ้ ากกิจการที่เคยเกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ
หน่ วย : บาท
2557
2556
ลูกหนี ้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้ องกัน - บริ ษัท สยามหินประดับ จากัด
ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืม
รายได้ คา่ บริ การค้ างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้จากกิจการที่เคยเกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-

70,738,314
2,806,000
73,544,314
(73,544,314)
-
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บริ ษัทได้ ยื่นฟ้ องร้ องลูกหนี ้ดังกล่าวกับศาลแพ่งแล้ วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
ศาลพิพากษาให้ ลกู หนี ้ชาระเงินจานวน 73.54 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
ดาเนินการบังคับคดี
9.

ค่ าใช้ จ่ายจ่ ายล่ วงหน้ า - ค่ าร่ วมผลิตรายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีค่าร่ วมผลิตรายการจ่ายล่วงหน้ า สาหรั บเดือนมกราคม 2558 จานวนเงิ น
4,948,454 บาท โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลือ (หมายเหตุ 28.1)

10.

สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น – สุทธิ
หน่ วย : บาท
2557
918,645
39,556,750
3,634,750
44,110,145

ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
เงินมัดจา-อื่นๆ (หมายเหตุ 28.3 และ 28.4)
อื่นๆ – สุทธิ
รวม
11.

2556
928,286
233
928,519

เครื่องตกแต่ งและอุปกรณ์ -สุทธิ
รายการเคลือ่ นไหวของเครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์-สุทธิ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ ดงั นี ้
หน่ วย : บาท
ณ วันที่ 1
มกราคม 2557

ราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง ติดตัง้ และเครื่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างทา
รวม
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
เครื่ องตกแต่ง ติดตัง้ และเครื่ องใช้ สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
สุทธิ
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

เพิ่มขึน้

ลดลง

830,197
830,197

257,632
6,536,383
315,340
7,109,355

(534,560)
(534,560)

553,269
6,536,383
315,340
7,404,992

(664,334)
(664,334)
165,863

(92,649)
(174,061)
(266,710)

534,257
534,257

(222,726)
(174,061)
(396,787)
7,008,205
266,710
50,651
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12.

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ได้ แก่ ค่าสิทธิในการบริ หารจัดการช่องสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมจานวน 16 สถานี สาหรับ
ระยะเวลาตังแต่
้ ธนั วาคม 2553 ถึงพฤศจิกายน 2563 จานวน 8 สถานี และสาหรับระยะเวลาตังแต่
้ มิถนุ ายน 2556
ถึงพฤษภาคม 2566 จานวน 8 สถานี
รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ ดงั นี ้
หน่ วย : บาท
2557

2556

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื ้อเพิ่มระหว่างปี
ค่าตัดจาหน่ายระหว่างปี

67,353,948
(8,247,423)

32,646,044
41,237,113
(6,529,209)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

59,106,525

67,353,948

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2557 และ 2556 จานวนเงินประมาณ 8.24 ล้ านบาท และ 6.53 ล้ านบาท ตามลาดับ
บันทึกภายใต้ “ต้ นทุนค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับแต่ละปี
13.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพื่อขาย - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายเป็ นทรัพย์สินที่มิได้ ใช้ ดาเนินงานซึ่ง
เป็ นทรั พย์ สินของเหมืองหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้ าง ซึ่งหยุดดาเนินงานแล้ วในปั จจุบนั ราคาทุนจานวน
17.02 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อการด้ อยค่าทังจ
้ านวน

14.

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสทุ ธิ

2557
16,119,233
16,119,233

2556
16,106,106
16,106,106
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รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึน้ ในระหว่างปี มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/ รายได้ ใน
ณ วันที่ 1
มกราคม 2557
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี ้การค้ า
หนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวม

15.

15,898,304
207,802
16,106,106

กาไรหรื อ
ขาดทุน

กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

134,820
(121,693)
13,127

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2557

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

-

-

16,033,124
86,109
16,119,233

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
หน่ วย : บาท

16.

2557

2556

เงินประกัน – ผู้ให้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการ
เงินมัดจา – อื่นๆ (หมายเหตุ 28.5)

9,114,953
577,600

7,914,953
20,000

รวม

9,692,553

7,934,953

เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากบุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้ องกันและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
หน่ วย : บาท
2557

2556

เงินกู้ยืมระยะสัน้
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

150,000,000
1,025,205

-

รวม

151,025,205

-

การเพิ่มขึ ้นและลดลงของ เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกันและดอกเบี ้ยค้ างจ่าย มีดงั นี ้
1 มกราคม 2557
เงินกู้ยืมระยะสัน้
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
รวม

-

เพิ่มขึ ้น
150,000,000
1,025,205
151,025,205

ลดลง

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
150,000,000
1,025,205
151,025,205

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีการคิดดอกเบี ้ยอัตราคงที่ในอัตราร้ อยละ 5.50 และอัตราร้ อยละ 5.80 ต่อปี
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17.

หนีส้ ินภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน – สุทธิ
(หน่ วย : บาท)
2557
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี ้ยเช่าการเงินรอตัดบัญชี
สุทธิ
หัก ส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
สุทธิ

18.

2556

5,779,139
(839,827)

-

4,939,312
(1,015,403)

-

3,923,909

-

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
หน่ วย : บาท

19.

2557

2556

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
อื่นๆ

2,265,380

1,153,121
1,728,133

รวม

2,265,380

2,881,254

ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงาน
ผู้เชี่ยวชาญอิสระรายหนึง่ ได้ ทาการประเมินภาระหนี ้สินที่ต้องจ่ายสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน
โดยใช้ วิธีการ Projected unit credit ซึง่ บริ ษัทได้ ตงส
ั ้ ารองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน ดังนี ้
หน่ วย : บาท
2557
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ต้นปี
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี ้ยของภาระผูกพัน
หัก หนี ้สินลดลงจากการลาออกของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่สิ ้นปี

2556

1,039,010

879,063

113,074
22,644
(744,185)

130,711
29,236
-

430,543

1,039,010
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สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial basis)
หน่ วย : บาท
2557
อัตราคิดลด (ร้ อยละ)
อัตราการเพิ่มขึ ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้ อยละ)
อายุครบเกษี ยณ (ปี )
20.

2556

3.3262
7.00
55.00

3.3262
7.00
55.00

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น
หน่ วย : บาท
เงินประกันรับ – ค่าสิทธิร่วมผลิตรายการ
เงินประกันรับ – อื่นๆ
รวม

2557

2556

1,409,800
-

2,560,000
100,000

1,409,800

2,660,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัททาสัญญาร่ วมผลิตรายการกับผู้ร่วมผลิตรายการ 4 ราย และ 10 ราย
เพื่อร่ วมผลิตโปรแกรมรายการโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ผ่า นดาวเทียม 13 ช่องสถานี และ 16
ช่องสถานี ตามสัญญาดังกล่าว ผู้ร่วมผลิตรายการแต่ละช่องสถานีต้องชาระค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนล่วงหน้ าก่อน
การออกอากาศและต้ องชาระเงินประกันตามที่ระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ รับเงินประกันเป็ นจานวน
เงิน 20.46 ล้ านบาท และ 12.55 ล้ านบาท จากผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้ วยเงินสดจานวนเงิน 1.41 ล้ านบาท และเช็คไม่ลงวันที่จากผู้ร่วมผลิตรายการ
เป็ นจานวนเงิน 19.05 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้ วยเงินสดจานวนเงิน 2.56 ล้ านบาท และเช็คไม่ลงวันที่จาก ผู้ร่วมผลิตรายการ
เป็ นจานวนเงิน 9.99 ล้ านบาท
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21.

ทุนเรือนหุ้น และใบสาคัญแสดงสิทธิ

21.1 ทุนเรือนหุ้น
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 1 (AJP-W1) จานวนไม่เกิน
100,000,000 หน่วยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน
2557 โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ :

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หน่วย

จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หุ้น

ลักษณะการเสนอขาย :

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9
เมษายน 2557
โดยบริ ษัทจะจัดสรรให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทในอัตราส่วน 2 หุ้น
สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ :

ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่ว ย มี สิ ท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้น สามัญ ของ
บริ ษัทได้ 1 หุ้น

ราคาใช้ สทิ ธิ :

3 บาท ยกเว้ นกรณีการปรับราคาใช้ สทิ ธิ

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ :

3 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

2. อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิมจานวน 200,000,000 บาท เป็ น 300,000,000 บาท โดย
การออก หุ้นสามัญจานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 โดยอัตราการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 เป็ น 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
3. อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 100,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทเพื่อสารองไว้
สาหรับรองรับการใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ที่จะออกข้ างต้ น
บริ ษัทได้ จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ใน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
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ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท อีกจานวน 91,775,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 300,000,000 บาทเป็ นจานวน
391,775,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 91,775,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเข้ า ทา
รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ กับผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย จากัด “U Best”) และรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์กับบริ ษัท มีเดีย เอเจนซี่ ไทย จากัด “Media Agency”) และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่นายธนา
เบญจาทิกลุ โดย
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ กลุม่ ผู้ถือหุ้นของ U Best ดังต่อไปนี ้ จานวน 5,625,000 หุ้น ในราคา เสนอขาย
หุ้นละ 8 บาทโดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะได้ รับชาระเป็ นหุ้นสามัญของ U Best จานวน 480,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ Media Agency จานวน 46,150,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8 บาท และ
บริ ษัทฯจะดาเนินการให้ ได้ มาซึง่ สิทธิบริ หารเวลาออกอากาศจาก Media Agency ต่อไป
3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 12,000,000 หุ้น ให้ แก่ นายธนา เบญจาทิกลุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8 บาท
บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้ างต้ นกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โดย
บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วจานวน 51,775,000 หุ้น และจานวน 12,000,000 หุ้น กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลาดับ ซึ่งทาให้ จานวนทุนชาระแล้ วของบริ ษัท เป็ น
จานวน 263,775,000 บาท
21.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 บริ ษัทได้ จดทะเบียนหลักทรัพย์ใบสาคัญแสดงสิทธิ การซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เริ่ มทาการซื ้อขายวันที่ 26 พฤษภาคม 2557) – AJP–W1 โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หน่วย

จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สทิ ธิ :

ไม่เกิน 100,000,000 หุ้น

สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ :

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทได้ 1 หุ้น
โดยมีราคาการใช้ สิทธิ 3 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ (เว้ นแต่จะมีการปรั บ
ราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ :

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ :

3 ปี นับจากวันที่ออก ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิ (AJP-W1) มีจานวน 99,866,431
หน่วย
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22.

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
ก าไรต่ อ หุ้น ขัน้ พื น้ ฐานส าหรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท ได้ ค านวณขึ น้ ใหม่ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
เปรี ยบเทียบได้ กบั กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานของปี ปั จจุบนั
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรต่อหุ้นปรับลดคานวณโดยการหารกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญด้ วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักซึง่ ออกจาหน่ายและเรี ยกชาระในระหว่างปี ปรับปรุงด้ วยผลกระทบจากสิทธิที่จะเลือกซื ้อหุ้น
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
0.01
0.11
272,011
200,000

กาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (พันหุ้น)
23.

สารองตามกฎหมาย
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทหาชนจากัด พ.ศ. 2535
บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนสารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้

24.

ใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
บริ ษัทได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระยะเวลา 13 สิงหาคม 2556 - 12 สิงหาคม 2571
บริ ษัทมีภาระผูกพันที่จะต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ในใบอนุญาตและต้ องชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการนาส่งเข้ ากองทุนเพื่อจัดให้ มีบริ การโทรคมนาคมพื ้นฐานโดยทั่ วถึงและ
บริ การเพื่อสังคม (USO) ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.
รายได้ จากการให้ บริ การโครงข่ายสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี ้

รายได้ จากการให้ บริ การโครงข่าย
รายได้ จากการให้ บริ การกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์
รวมรายได้ ค่าร่ วมผลิตรายการ

หน่วย : บาท
รายได้ หลังได้ รับ
ใบอนุญาต
รวม
136,028,493
136,028,493
1,855,931
1,855,931
137,884,424
137,884,424
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25.

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ ท่ ีรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้ วยรายการดังนี ้
หน่ วย : บาท
2557
2556
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับปี
763,197
7,013,353
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
(13,127)
(1,221,431)
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ท่ แี สดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
750,070
5,791,922
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ แี ท้ จริง
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กาไรก่อนภาษี เงินได้
จานวนภาษี ตามอัตราภาษี เงินได้
ค่าใช้ จ่ายต้ องห้ ามทางภาษี
รวม

20

หน่ วย : บาท
อัตราภาษี
2557
(ร้ อยละ)
2556
1,886,855
27,985,178
377,371
20 5,597,036
385,826
1,416,317
763,197
7,013,353

การลดอัตราภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตราและยกเว้ นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลง
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ ลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิเป็ นระยะเวลา สามรอบระยะเวลา บัญชี
ได้ แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้ อยละ 30 เหลืออัตราร้ อยละ 23 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้ อยละ 20 ของกาไรสุทธิสาหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถดั มา (2556 และ
2557) ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาดับ
ทัง้ นีเ้ ป็ นที่ เชื่ อได้ ว่า รั ฐ บาลจะดาเนิ น การแก้ ไขกฎหมายเพื่อ ให้ อัตราภาษี ไม่สูงไปกว่าร้ อยละ 20 สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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26.

การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษัทดาเนินกิจการในส่วนงานหลักทางธุรกิจ คือ ธุรกิจโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม และ การจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
และดาเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์ เดียว คือ ในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ยกเลิกธุรกิจจาหน่าย
น ้ามันเชื ้อเพลิงตังแต่
้ วนั ที่ 21 เมษายน 2553

27.

เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญของบริ ษัทประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้การค้ า เงินลงทุน
และเงินกู้ยืมระยะสันบริ
้ ษัทมีความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หาร
ความเสีย่ ง ดังนี ้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี ้ยที่ปรับขึ ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ซึ่ง
ใกล้ เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทจึงอยูใ่ นระดับต่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัด ตามประเภทอัตราดอกเบี ้ย และ
สาหรับสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนดหรื อ วันที่มีการ
กาหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ ดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
อัตราดอกเบีย้ คงที่
อัตรา
อัตรา ภายใน มากกว่ า มากกว่ า ดอกเบี ้ย ปรั บ ไม่ มี
ดอกเบีย้
1 ปี 1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด ดอกเบีย้
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
ลูกหนี ้การค้ า
รวม

รวม

0.5%

-

-

-

147.31

-

147.31

2%

21.10
21.10

-

-

147.31

7.89
7.89

28.99
176.30
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทไม่มี ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริ ษัทไม่มีรายการค้ าที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศที่เป็ น
สาระสาคัญ
27.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริ ษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ และมีอตั ราดอกเบี ้ยใกล้
เคียงกับอัตราดอกเบี ้ยในตลาด บริ ษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินทางการเงินใกล้ เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผ้ ซู ื อ้ และผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทงสองฝ่
ั้
ายมีความ
รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถต่อรองราคากันได้ อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง
กัน วิธีการกาหนดมูลค่ายุติ ธรรมขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคา
ตลาดล่าสุดหรื อกาหนดขึ ้น โดยใช้ เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
28.

ภาระผูกพัน

28.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้ สิทธิร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ ผ่าน
ดาวเทียม โดยบริ ษัทตกลงชาระค่าตอบแทนสาหรับการได้ รับสิทธิ และตกลงชาระค่าตอบแทนรายเดือน จานวน
เงิน 600,000 บาทต่อสถานี และบริ ษัทได้ ออกเช็คจานวนเงิน 10 ล้ านบาท ใช้ วางค ้าประกันต่อผู้ให้ สิทธิดงั กล่าว
ซึง่ มีกาหนดการจ่ายชาระค่าตอบแทน ดังนี ้
หน่ วย : บาท
2557
2556
ไม่เกิน 1 ปี
118,762,886
118,762,886
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
475,051,546
475,051,546
เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
257,319,587
376,082,473
รวม
851,134,019
969,896,905
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ทาสัญญาร่วมผลิตรายการกับบริ ษัทผู้ร่วมผลิตรายการ สาหรับบริ หารและจัดการช่องสถานีโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม จานวน 16 สถานีข้างต้ น โดยสัญญามีระยะเวลาคลอบคลุมคราวละไม่เกิน 3 ปี
28.2 บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าอาคารกับบุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้ องกันในอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน สิ ้นสุดภายในวันที่
31 พฤษภาคม 2559 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าสามารถต่ออายุการเช่าออกไปอีกโดยต้ องตกลงสัญญา
เช่าใหม่ให้ เสร็ จก่อนหมดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
28.3 เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทได้ ลงนามบันทึกความเข้ าใจการเข้ าซื ้อกิจการบริ ษั ท ยู เบสท์ พ้ อยท์ มีเดีย
จากัด และบันทึกความเข้ าใจการรับโอนสิทธิในสัญญาสัมปทานเช่าเหมาเวลาโฆษณา/ร่วมผลิตรายการกับบริ ษัท
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มีเดีย เอเจนซี ไทย จากัด และบริ ษัทได้ วางหลักประกันเป็ นจานวนเงิน 10 ล้ านบาท และ 15 ล้ านบาทตามลาดับ
ให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาโดยคูส่ ญ
ั ญาจะคืนหลักประกันดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทเมื่อการทารายการเสร็ จสิ ้น รายการดังกล่าวได้ รับ
อนุมตั ิการเข้ าทารายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
28.4 ในปี 2557 บริ ษัทได้ ทาการวางเงินมัดจา 14.44 ล้ านบาท กับบริ ษัทแห่งหนึ่งเพื่อ ร่ วมมือในการดาเนิน โครงการด้ าน
การตลาดซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ และเงินมัดจาดังกล่าวถ้ าโครงการไม่สมั ฤทธิ์ ผล
บริ ษัทจะได้ รับเงินมัดจาดังกล่าวคืน
28.5 บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารสานักงาน (แห่งใหม่) กับบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง กาหนดระยะเวลาการ
เช่า 3 ปี สิ ้นสุดสัญญาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในอัตราค่าเช่ารวมค่าบริ การ เดือนละ 278,800 บาท
29.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี ้
หน่ วย : บาท
2557
2556
116,556,368 100,219,931
4,991,063
1,358,176
3,334,000
7,049,678
8,514,132
6,579,861
928,804
8,483,675
6,760,503
748,400
600,000

ค่าตอบแทนแก่ผ้ ใู ห้ สทิ ธิร่วมผลิตรายการ
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทรัพย์สนิ
ค่าบริ การทางวิชาชีพ
ค่าเช่าและค่าบริ การสานักงาน
30.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ ได้ ใช้
บริ ษัทยังไม่ได้ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ เนื่องจากยังไม่มีผลบังคับ
ใช้ ทังนี
้ ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ และอาจเกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกลุ่ม
บริ ษั ท ซึ่ง มีผลบังคับ ใช้ กับ งบการเงิ น สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เ ริ่ มในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2558 มี
ดังต่อไปนี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
การนาเสนองบการเงิน
สินค้ าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้ าง
ภาษี เงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้ นทุนการกู้ยืม
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์ เมื่อออกจาก
งาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมและการร่วมค้ า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง
กาไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี ้สิน หนีส้ ินที่อาจเกิ ดขึน้ และสินทรั พย์ ที่อาจ
เกิดขึ ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยก
เลิก
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดาเนินงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 10
(ปรับปรุง 2557)
การตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 15
(ปรับปรุง 2557)
การตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 25
(ปรับปรุง 2557)
การตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 27
(ปรับปรุง 2557)
การตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 29
(ปรับปรุง 2557)
การตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 31
(ปรับปรุง 2557)
การตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 32
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรั ฐบาล-กรณี ที่ไม่มีค วามเกี่ ยวข้ องอย่า ง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม ดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า
ภาษี เงินได้ -การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการหรือ
ผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ -รายการแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้ นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะ
และหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่

สิทธิ ในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
การปรั บ ปรุ ง ย้ อ นหลัง ภายใต้ ม าตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 29
(ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้ อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้ อกาหนดเงินทุน
ฉบับที่ 14
ขันต
้ ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี ้
สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20

31.

เรื่อง
สัญญาสาหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองแบบเปิ ด

บริ ษัทได้ ประเมินเบื ้องต้ นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี ้ ซึง่ คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
การบริหารการจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ ซงึ่ ความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และการดารงไว้ ซงึ่ โครงสร้ างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนเป็ น 1.23:1.00

32.

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

32.1 ในที่ประชุมกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อยจานวน 2 บริ ษัทดังนี ้
1.1 บริ ษัท เอเจพี อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (AJP Information Technology Ltd.) หรื อ AJPIT โดยมี
ทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน10,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท จานวน 1,000,000 หุ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจที่เกี่ยว ข้ อง ซึ่งบริ ษัทจะ
ถือหุ้นใน AJPIT เป็ นจานวน 999,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวน หุ้นทังหมด
้
1.2 บริ ษัท เอเจพี พาวเวอร์ จากัด (AJP Power Ltd.) หรื อ AJPP โดยมีทนุ จดทะเบียน 10,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท จานวน 1,000,000 หุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ด้ าน
พลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งบริ ษัทจะถือหุ้นใน AJPP เป็ นจานวน 999,998 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
99.99 ของจานวนหุ้นทังหมด
้

32.2 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน 263,775,000บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 391,775,000
บาท เป็ นจานวน 655,550,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 263,775,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วน จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering)
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บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่ า จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2. อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 655,550,000 บาท (หกร้ อยห้ าสิบห้ าล้ านห้ าแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น
655,550,000 หุ้น (หกร้ อยห้ าสิบห้ าล้ านห้ าแสนห้ าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึง่ บาท)
หุ้นสามัญ
655,550,000 หุ้น (หกร้ อยห้ าสิบห้ าล้ านห้ าแสนห้ าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
(
)”
3. อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 263,775,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้น
เดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 6 บาทต่อหุ้น
4. อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จานวนรวมไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท หรื อสกุลเงินอื่นในจานวนเทียบเท่า
โดยมีรายละเอียดเบื ้องต้ นดังนี ้
วัตถุประสงค์
เพื่อขยายธุรกิจในอนาคตของบริ ษัท และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
ชนิด
หุ้นกู้ทกุ ประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน ) ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่
กับ ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละคราว
สกุลเงิน
เงินบาทและ/หรื อเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้ อตั ราแลกเปลีย่ นในขณะที่มีการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรื อเงินสกุลอื่นใดในวงเงิน เทียบเท่า
เงินบาทจานวนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่ มเติม และ/หรื อ ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว
โดยหุ้นกู้ที่บริ ษัท ออกจาหน่ายแล้ วในขณะใดขณะ หนึ่งจะต้ องมีจานวนเงิน
ไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ
ไม่เกิน 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย
เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และ/หรื อ
ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ ผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรื อใน
ต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรื อต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรื อ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มี
ผลใช้ บงั คับในขณะที่ ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้
การไถ่ถอนก่อนกาหนด ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรื อไม่มีสิทธิขอไถ่ถ อนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด และบริ ษัทมีหรื อ
ไม่มีสทิ ธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อตกลง และ
เงื่อนไข ในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
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33.

อัตราดอกเบี ้ย

ขึ ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรื อตามข้ อตกลง
และเงื่ อ นไขของหุ้น กู้ ที่ ได้ อ อกในคราวนัน้ ทัง้ นี ้ ให้ อ ยู่ภายใต้ บัง คับ ของ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศ
หรื อกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออก และเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว

อานาจกาหนด
รายละเอียดอื่นๆ

มอบหมายให้ คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ มี
อานาจดังต่อไปนี ้
(1) กาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา
ดอกเบี ้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกาหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงราคา
วิธีการ และระยะเวลา เสนอขายและจัดสรร
(2) แต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรื อผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ
สถาบัน การจัดอันดับความน่าเชื่อถื อของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ
หลัก ทรั พย์ และ/หรื อ บุคคลอื่ นใด ในกรณี ที่จ ะต้ องมี การแต่ง ตัง้ ตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีอื่นในตามที่เห็นควร
(3) ติดต่อ เจรจา เข้ าทา ลงนาม แก้ ไข สัญญา และ/หรื อเอกสารต่างๆ รวม
ถึงติดต่อ ให้ ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่ว ยงานอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ดัง กล่า ว
ตลอดจนดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อจาเป็ นได้ ทกุ ประการตามที่ เห็น
ควร

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี ้ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
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เอกสารแนบ 6

6. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
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