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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 

 
 

นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ 
ประธานกรรมการ 
สัดส่วนการถือครองหุ้น   - 
การศึกษา  : ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
 : ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด   
 : ดุษฎบีัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาการจดัการสาธารณะ  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 : ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาการเมืองการปกครอง                                  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  : ครุศาสตร์ ดุษฎบีัณฑิต  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบังกิตติมศักดิ ์

  : ร             ม                   ร  
  :         ร              กิตติมศักดิ ์ม     ย ล ย ร    พ 
  :         ร              กิตติมศักดิ ์ม     ย ล ยร ม       
  :         ร              กิตติมศักดิ ์ม     ย ล ย ร    ม 
  : กิตติมศักดิ์    ย ล ย       ร         ร ร       
  :                 ม              ม ย ม     ย ล ย   ม    ฟ ล        
  : ฝึกงานโครงการ Legislative Internship Program ร            ร    มร    
  :  ร              ม ย  ร ย    ย  Southern Methodist University 
  : นิติศาสตรบ์ัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประสบการณ์ท างาน 

ปัจจุบัน 
 
: ประธานกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวริ์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

  : ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
  : ประธานกรรมการร่างกฎหมาย คณะ 1 ส านักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา 
  :   ย  ภ  ม     ย ล ยร  ภ  พร   ร          -          
  : ร             ม         ม                   ม      -          
  :   ย  ภ  ม     ย ล ยร    ร   ร    ร         -          
 อดีต : เลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  : ผู้อ านวยการกอง กองยกร่างกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  : กรรมการร่างกฎหมายประจ า (ระดับ 10)                                                        

  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  : นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  : นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
  : ประธานคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

  : นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  : นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
  : ประธานสภาสถาบนัพระปกเกล้า 
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  : ประธานคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
 ต าแหน่งทางการเมือง : ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย 

  (สมัย ฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี) 
  : ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย 

  (สมัย ฯพณฯ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี) 
  : ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย 

  (สมัย ฯพณฯ ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี) 
  : ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย 

  (สมัย ฯพณฯ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี) 
  : รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง 

  (สมัย ฯพณฯ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี) 
  : รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี

  (สมัย ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี) 
  : รองนายกรัฐมนตรี 
 ต าแหน่งทางนิติบัญญัต ิ : สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ

  : สมาชิกวุฒิสภา 
  :  ม     ภ                     
  :  ม         ภ  
  :  ร         ภ  
  :  ม     ภ                     
  :  ร     ภ                     
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ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข  บุญเดช 
รองประธานกรรมการ 
สัดส่วนการถือครองหุ้น   - 
การศึกษา  : ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 : ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบญัฑิตยสภา  

  เนติบัณฑิตไทย 
 : เนติบัณฑิตอังกฤษ ส านักลินคลอน์ อินน์  

  (of Lincoln’s Inn, Barrister-at-Law(England)) 
การอบรม : กรมประมวลข่าวกลาง หลักสตูรฝ่ายอ านวยการ 
 : โรงเรียนสงครามจิตวิทยา หลักสูตรฝา่ยอ านวยการ 
 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาการบริหาร 
 : สถาบันอบรมผู้พิพากษาศาลสหรัฐอเมริกา หลักสูตร General 

jurisdiction 
 : ส านักงาน ก.พ.หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 12 

  : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรไทย  
  รุ่นที่ 41 

  : วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 
 

 ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน 

: รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

  : กรรมการกฤษฎีกา 
 อดีต : ประธานวุฒิสภา 
  : ประธานศาลอุทธรณ์ 
  : ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 5 
  : ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎกีา 
  : อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปญัญาและการคา้ระหว่าง  

  ประเทศกลาง 
  : ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
  : ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 3 
  : เลขาธิการส่งเสริมงานตลุาการ 
  : ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา 
  : หัวหน้ากองวิชาการ ส านักงานส่งเสรมิตุลาการ 
  : ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตาก 
  : อาจารย์ประจ าโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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นายอภิวุฒิ   ทองค า 
รองประธานกรรมการ 
สัดส่วนการถือครองหุ้น   - 
การศึกษา  : นิติศาสตรบ์ัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 : เนติบัณฑิตไทย 
 : ปริญญาโท ทางกฎหมายระหว่างประเทศ อเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้    

  สหรัฐอเมริกา 
 : ปริญญาโท ทางกฎหมายเปรียบเทียบ ฮาวเวิร์ดยูนิเวอร์ซิตี ้ 

  สหรัฐอเมริกา 
 : ประกาศนียบัตรทางทรัพย์สินทางปญัญา  

  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก สวสิเซอร์แลนด์ 
  : ประกาศนียบัตรเกี่ยวกบัแนวโน้มและปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์    

  จากโรงเรียนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
  : ประกาศนียบัตรหลักสตูร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม”   

  (นมธ.) รุ่นที่ 7 
  : วุฒิบัตรหลักสูตรบริหารจัดการด้านความม่ันคงช้ันสูง “รุ่นที่ 6” 

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
  : ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ-ร่วมเอกชนรุ่นที่ 24  

  ประจ าปีการศึกษา 2554-2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ [วปอ. รุ่น 54 (ปรอ. รุ่นที่ 24)] 

 การอบรม : ประกาศนียบัตรการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และการบังคับใช้  
  กฎหมายลิขสิทธิ์ ณ กรุงเดนปาซา่ ประเทสอินโดนีเซีย 

  : การสัมมนาบัญชีภาษีอากรชั้นสูงส าหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ  
  รุ่นที่ 1 ศาลภาษีอากรกลาง 

  : ดูงานศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศ  
  ประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน โปรตุเกส สเปน อิตาลี่    
  ตุรกี อียิปต์ กรีซ 

  : อบรมเทคนิคการเจรจาต่อรองระงับข้อพิพาทและแก้ไขวิกฤตการณ์ 
  รุ่นที่ 1 กระทรวงยุติธรรม 

  : หลักสูตร  DCP รุ่น 89/2007 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

  : หลักสูตร  CDC รุ่น 3/2008 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

 ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน 

: รองประธานกรรมการ 
  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

  : กรรมการบริหาร บริษัท กลอรี่ แอคเม่ จ ากัด 
  : กรรมการบริหาร บริษัท เอฟบีแอลพี ลีกัล จ ากัด 
  : กรรมการ 
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  บริษัท เอฟบีแอลพี ออดิท แอนด์ บิสสิเนส คอนซัลติ้ง เซอร์วิสเซส จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท แอลเลสซี่ แคปปิตอล จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท อาร์เจ้นท์ โฮลดิ้ง จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท ฮก ลก ซ่ิว ดีไซน์ จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท ไวเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท เฮดควอเตอร์ส จ ากดั 
  : กรรมการ บริษัท เซอร์ฟคอร์ป ไทย โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท โกอินดัสตร-ีโดฟบิด (ประเทศไทย) จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท คินเดรด จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท ดอว์สัน มีเดีย ไดเร็ค จ ากัด 
 อดีต : ผู้พิพากษาและเลขานุการ ศาลภาษอีากรกลาง 
  : ผู้พิพากษาและเลขานุการ ศาลอาญากรุงเทพใต้ 
  : อนุกรรมการ พิจารณาการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ    

  สื่อสารของรัฐสภาแห่งใหม่ ปี พ.ศ. 2552 
  : อนุกรรมาธิการ ในกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การ 

  ธนาคารและสถาบันการเงินวุฒิสภา ปี พ.ศ.2553 
  : คณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณารา่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย   

  การค้าส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ. 2555 - 2556 
  : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจ าคณะกรรมาธิการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร  

  ปี พ.ศ. 2554 – 2556 
: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทกฤษดามหานคร จ ากดั (มหาชน)  

  : กรรมการตรวจสอบ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
  : อาจารย์พิเศษปริญญาโทหลักสูตรบรหิารธุรกิจ มหาบัณฑิต    

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  : เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 6 ศาลอุทธรณ์ 
  : เลขานุการศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ 
  : นายกสมาคม ผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง ปี พ.ศ. 2547-2551 
  : ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการคมนาคม 

  : ที่ปรึกษา คณะท างานพิจารณาศึกษารวบรวมข้อกฎหมายและ   
  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวเนื่องกับการจราจร ในคณะอนุกรรมาธิการการจัดตั้ง    
  ศาลจราจรและกฎหมายเกี่ยวกบัการจราจร 

  : ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจรับงานวิจัยและร่างกฎหมาย 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

  : ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะท างานศึกษาเรื่องผลการพิจารณาคดีต่อเนื่องใน   
  กระบวนการยุติธรรม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ 
  ของคนต่างด้าวตามพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542     
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  ปี พ.ศ. 2550 - 2553 
  : อนุกรรมการ พิจารณาการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ    

  สื่อสารของรัฐสภาแห่งใหม่ ปี พ.ศ. 2552 
  : อนุกรรมาธิการในกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง  

  การธนาคารและสถาบันการเงินวุฒิสภา ปี พ.ศ. 2553 
  : คณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา    

  ปี พ.ศ. 2552 
  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ    

  บริษัท โพลาริส แคปปิตลั จ ากัด (มหาชน) 
  : คณะกรรมการอุทธรณ์    

  ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
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นายพินิจ  วุฒิพันธุ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
สัดส่วนการถือครองหุ้น   - 
การศึกษา  : บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
การอบรม : อบรมหลักสูตร  Directors Certification Program 
 : อบรมหลักสูตร  Directors Accreditation Program 
ประสบการณ์การท างาน 
ปัจจุบัน 

: ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 
  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
  บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

  : ผู้ตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรังสิต 
  : กรรมการ บริษัท ซีวีเอ็น แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
 อดีต : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

  บริษัท อาร์พีซีจี จ ากัด(มหาชน) 
  : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

  บริษัท เปาโลเมดิค จ ากัด 
  : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

  บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

  : คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล 
  ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ 

  : กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 
  บริษัท สยามเจเนรัลแฟคตอริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

  : ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  : ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย 
  : ผู้อ านวยการส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต 
  : ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต 
  : ผู้อ านวยการ ส านักงานทรัพยส์ิน มหาวิทยาลัยรังสิต 
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นายจีระศักดิ์  ธเนศนันท์ 
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
สัดส่วนการถือครองหุ้น   - 
การศึกษา  : นิติศาสตรบ์ัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 : M.A. (International Relations ),Boston University สหรัฐอเมริกา   
 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 ของส านักงาน ก.พ. 
 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุน่ที่ 40  

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  พ.ศ. 2540 
ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน 

: กรรมการ   
  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 อดีต : เสมียนพนักงาน กองการกงสุล ส านกังานปลัดกระทรวง 
  : นายเวร (เจ้าหน้าที่การฑูต 3 ) กองหนังสือเดินทาง  

  ส านักงานปลดักระทรวง 
  : ผู้ช่วยเลขานุการ (เจ้าหน้าที่การทตู 3 ) 

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 
  : เลขานุการตรี (เจ้าหน้าที่การทูต 4)  

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 
  : เลขานุการตรี (เจ้าหน้าที่การทูต 4)  

  ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
  : เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทตู 5)  

  ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
  : เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6)  

  ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
  : เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6)  

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน์ 
  : เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) กองกฎหมาย 

  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
  : เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองแปล กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
  : ผู้อ านวยการกอง (เจ้าหน้าที่การทูต 7) กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต 
  : ผู้อ านวยการกอง (เจ้าหน้าที่การทูต 8) กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต 
  : อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทตู 8)  

  สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงสตอกโฮล์ม 
 
 

 : อัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 9)  
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 

  : ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ฯ (เจ้าหน้าที่การทูต 9) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  : รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมการกงศุล 
  : เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) ณ กรุงพริทอเรีย 
  : เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) ณ กรุงนิวเดล ี
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นายศุทธิชัย  บุนนาค 
กรรมการ 
สัดส่วนการถือครองหุ้น   - 
การศึกษา  : วารสารศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบรหิารสื่อสารมวลชน 

  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 : วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน   

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 : ประกาศนียบัตรมินิเอ็มบีเอ คณะบริหารธุรกิจ    

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  : ประกาศนียบัตร  การผลิตรายการโทรทัศน์  

  โรงเรียนการภาพยนต์และโทรทัศน์  ประเทศออสเตรเลีย 
 การอบรม อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 

 ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน 

: กรรมการ   
  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

  : กรรมการบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมเีดีย จ ากัด  
  : กรรมการ  บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จ ากัด 
  : ประธานกรรมการ  บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จ ากัด 
  : ประธานกรรมการ  บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด 
  : กรรมการ  บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 อดีต : ประธานกรรมการ  บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
  : กรรมการตรวจสอบ  บริษัท นวิส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
  : กรรมการ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จ ากัด 
  : ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บรษิัท อสมท.จ ากัด (มหาชน) 
  : ผู้อ านวยการ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี  บมจ. อสมท 

  : ผู้อ านวยการสถานวีิทยุ  อ.ส.ม.ท. 
  : ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  ส านักข่าวไทย อ.ส.ม.ท 

  : ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์  บรษิัท ไทยโทรทัศน์ จ ากัด 
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พลต ารวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก 
กรรมการ 
สัดส่วนการถือครองหุ้น   - 
การศึกษา  : ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรด์ุษฎีบัณฑิต  

  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 : ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (การปกครอง)   

  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบ์ัณฑิต   
  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (นรต. รุ่น 31) 

 : ระดับอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร (นตท. รุ่น 15) 

ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน 

: กรรมการ  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 : สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ 
 อดีต : รองสารวัตร สถานีต ารวจนครบาลบางรัก 
  : รองสารวัตร แผนกตรวจยานพาหนะทางอากาศ กองก ากับการ 2  

  กองตรวจคนเข้าเมือง 
  : สารวัตรธุรการ สถานีต ารวจนครบาลบางรัก 
  : รองผู้ก ากับการก าลังพล กองบังคับการอ านวยการ  

  กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
  : ผู้ก ากับการ ภาควิชาป้องกันอาชญากรรม 

  กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
  : รองผู้บังคับการ  สืบสวนสอบสวนฯ 
  : รองผู้บังคับการ กองการสอบ ส านักงานก าลังพล 
  : ผู้บังคับการ กองการสอบ ส านักงานก าลังพล 
  - รองผู้บัญชาการ ส านักงานก าลังพล  
  - รองผู้บัญชาการประจ าส านักงานผู้บัญชาการ  

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
  - จเรต ารวจ (สบ.8) 
  - ผู้บัญชาการ การศึกษา 
  - ผู้ช่วยผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ   
  - รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ
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นายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม 
กรรมการ 
สัดส่วนการถือครองหุ้น   - 
การศึกษา  : ระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต รามค าแหง 
ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน 

: กรรมการ 
  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

  : ประธานและกรรมการผู้อ านวยการ 
  ส านักข่าว T-News 

  : ประธานและกรรมการผู้อ านวยการ 
  ส านักพิมพ์กรีน –ปัญญาญาณ ที – มัลติมีเดียกรุ๊ป 

  : ประธานกรรมการ บริษัท กรีน พร็อพเพอร์ตี้ 1282 จ ากัด 
  : คณะกรรมการมูลนิธิ ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
  : ประธานมูลนิธ ิมูลนิธิชื่นฤทัยในธรรม ส านึกรักบ้านเกดิ 
 อดีต : ประธานและกรรมการผู้อ านวยการ บริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จ ากัด 

  : ประธานและกรรมการผู้อ านวยการ บริษัท บรีโอ้ เรสเตอรองท์ จ ากัด 
  : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 
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นายอารักษ์  ราษฎร์บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
สัดส่วนการถือครองหุ้น   - 
การศึกษา  : บัญชีมหาบัณฑิต  (บัญชีและการเงิน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 : บัญชีบัณฑิต (บัญชีต้นทุน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม : อบรมหลักสูตร  Director Accreditation Program 
ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน 

: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

  : รักษาการประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
  บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

  : กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

  : กรรมการ บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลตมีิเดีย จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดียจ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 
 อดีต : หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้นการเงิน (CFO) การรถไฟแห่งประเทศไทย 
  : กรรมการและรักษาการแทนผู้อ านวยการ 

  องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
  : กรรมการผู้จัดการ  บริษัท รวมกิจที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด 
  : กรรมการ  สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP) 
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ร้อยเอกหม่อมราชวงศ์ จุลรังษี ยุคล 
กรรมการ 
สัดส่วนการถือครองหุ้น   - 
การศึกษา  : โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 

  หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารราบ รุ่นที่ 132 
 : โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเร่ือน กองทัพบก   

  การปลุกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รุ่นที่ 4 
 : โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์ก าลังส ารองหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน      

  หลักสูตรการฝึกอบรบขา้ราชการกลาโหมพลเรือน ช้ันสัญญาบัตร รุ่น 93         

  ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าดว้ยการแต่งตั้งยศทหาร 

 : ปริญญาตรี Bachelor of Science in Business and  Administration  
  University of Northern Virginia (London) 

 : Bellerbys college Business A Level Enrichment Programme 
  Art A Level Enrichment Programme Business with Marketing     
  Foundation             

 : โรงเรียน จิตรลดา 
ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน 

: กรรมการ  
  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

  : กรรมการผู้จัดการ บริษัท จุลรังษี จ ากัด   

  : หุ้นส่วน โรงแรม วันเดย์ โฮสเทล กรุงเทพฯ 
 อดีต : ผู้ก่อตั้ง บริษัท เพอร์มาเน้น ไฟว์ จ ากัด 
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นางสาววทันยา  วงษ์โอภาสี 
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สัดส่วนการถือครองหุ้น   - 
การศึกษา  : ระดับปริญญาตรี  สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

  คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน 

: กรรมการ  
  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 : กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 : กรรมการ บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จ ากัด 

  : กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลตมีิเดีย จ ากัด 
  : กรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดียจ ากัด 
 อดีต : กรรมการ นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
  : ที่ปรึกษาการลงทุน 

  บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซิมิโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
  : ที่ปรึกษาการลงทุน 

  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
  : กรรมการ บริษัท อควา เทเลวิชั่น จ ากัด 
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พลอากาศโท ชาติชาย รอดบุญพา 
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
สัดส่วนการถือครองหุ้น   - 
การศึกษา  : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ัณฑิต 

  ADELPHI UNIVERSITY N.Y.U.S.A  พ.ศ.2519 
 : ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัการ 

  MARSHALL UNIVERSITY W.VA.U.S.A. พ.ศ.2521 
 : ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ.2543 
 : โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด 2 รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2522 

  : โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที ่ 58 พ.ศ. 2530 
  : โรงเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่  34 พ.ศ. 2533 
  : วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่  36 พ.ศ. 2545 
  : นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง    

  (นยปส.) รุ่นที่ 3 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ     
  สัญญา ธรรมศักดิ์ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน 

: กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

  : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ 
 อดีต : รองผู้อ านวยการกองวิชาการและระบบงาน   

  ส านักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ 
  : ผู้อ านวยการกองวิชาการและระบบงาน  

  ส านักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ 
  : เสนาธิการกรมการเงินทหารอากาศ 
  : รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ 
  : ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 
 ประสบการณ์พิเศษ : กรรมการสอบทางแพ่งกรณีเงินขาดบญัชี บน.7 เม่ือ พ.ศ.2526 
  : กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีสินคา้ราคาถูกขาด   

  บัญชีเม่ือ พ.ศ.2526 
  : คณะกรรมการบริหารโครงการร่วมไทย – สวีเดน ตามโครงการจัดซื้อ บ. 

 Gripen 39C/D ระดับผู้ปฏิบตัิงาน (National Program Office : NPO) 
  : ต าแหน่ง Budget and Financial Manager  10 ก.ค. 2551 –  

  9 ต.ค.2552 ตุลาการศาลทหาร 
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นายรักหน่ึง  พหลโยธิน 
กรรมการอ านวยการสายบริหาร    
สัดส่วนการถือครองหุ้น   - 
การศึกษา  : ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 : ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน 

 
: กรรมการอ านวยการสายบริหาร 
  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 : กรรมการ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 

 อดีต : ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ ากัด 

  : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบุรีสัมพันธ์ จ ากัด 

  : ผู้จัดการทั่วไป บรษิัท ธนบุรีบสัเซอร์วิส จ ากัด 
  : ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ 

  คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ คณะกรรมการประเมินสินทรัพย์ 
  บริษัท บริหารสินทรัพย์พลอย จ ากัด 

  : ผู้อ านวยการฝ่ายสินเช่ือเพ่ือการพาณิชย์ 
  บริษัท เงินทุน ภัทรธนกิจ จ ากัด (มหาชน) 

  : รองผู้อ านวยการฝ่ายสินเช่ือเพ่ือการพาณิชย์ 
  บริษัท เงินทุนภัทรธนกิจ จ ากัด (มหาชน) 
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นายประณต  โกษาคาร 
รองกรรมการอ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
เลขานุการบริษัท    
สัดส่วนการถือครองหุ้น   - 
การศึกษา  : Modern Management Program 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Mini MBA ) 
 : ปริญญาตรี  สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
ประสบการณ์ท างาน 
ปัจจุบัน 

 
: รองกรรมการอ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, เลขานุการบรษิัท 

  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 อดีต : นักลงทุน, ที่ปรึกษาการลงทุน ทองค าแท่ง 
  : รองผู้อ านวยการ (รักษาการแทนผู้อ านวยการ) ฝ่ายปฎิบัติการ

หลักทรัพย์   
  บริการและวาณิชธนกิจ  ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

  : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน 

  บล.ซิกโก้ จ ากัด (มหาชน) 
  : ผู้ประกอบการอิสระ การเกษตร (เลีย้งกุ้งกุลาด า, ปลาสลิด) 
  : ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารการเงินและฝ่ายเงินฝาก  

  บล.จีอีเอเชียไฟแนนซ์ จ ากัด (มหาชน) 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

1.   ประวัติความเป็นมา   
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการจ าหน่าย ติดตั้ง และพัฒนาระบบ

สารสนเทศในด้านของซอฟต์แวร์ ประกอบธุรกิจให้ค าปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System 
Integrator) ทั้งการวางระบบเครือข่าย (Network) การจัดหาอุปกรณ์ (Hardware) และพัฒนาโปรแกรม (Software 
Development) ตามความต้องการของลูกค้า (Tailor Made) โดยมีลูกค้าหลัก คือ องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาด
ใหญ ่ ซึ่งบริษัทฯ มีมาตรฐานการในการให้บริการลูกค้าสอดคล้องกับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และความไว้วางใจในการให้บริการของบริษัทฯ เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะออกแบบ
พัฒนาระบบงานตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตราฐาน มีบริการส่งมอบงานที่ตรงเวลาเพื่อ
สร้างความพึงพอใจ อย่างสูงสุดให้กับลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้ง บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์  มี
ความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างผลงานท่ีดีเยี่ยมให้กับลูกคา้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีจุดมุ่งหมายในการ
ลงทุนในธุรกิจส่ือ โดยมุ่งเน้นให้เป็นส่ือประเภทข่าวครบวงจร 

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีทุนจดทะเบียน 73,479,374,400 บาท  ทุนช าระแล้วเป็น 31,460,105,400 บาท และได้
ขยายธุรกิจ โดยการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้ 
 

2.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 

ปี 2553  บริษัทฯ ขยายธุรกิจและเปิดบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น ได้แก่ บริษัท สปริง คอร์ปอเรชั่นจ ากัด และบริษัท
โซลูชั่น คอนเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

  บริษัทฯ ผ่านการรับรองจาก BVQI (Thailand) Limited ว่ากระบวนการท างานของบริษัทได้
มาตรฐาน ISO 9001:2008 

  เดือนเมษายน บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50,000,000 บาท เป็น 325,000,000 บาท 
  เดือนตุลาคมเพิ่มทุนเป็น 424,424,386 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิม ซึ่งเป็นทุนช าระ

แล้ว  303,051,600 บาท  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้น 
ปี 2554  เดือนมกราคม ย้ายส านักงานมาที่  เลขท่ี 333   อาคารเล้าเป้งง้วน  1 ชั้น 18  โซนเอ ซอยเฉยพ่วง                       

ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตจุักร  กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อรองรับจ านวนพนักงาน
ของบริษัทที่เพิม่ขึ้น 

  เดือนมกราคม บริษัท สปริง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (บริษัทย่อย)  ซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ร่วมมือร่วมใจ 
จ ากัด จากผู้ถือหุ้นเดิม ร้อยละ 99.99% ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

  บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  (บริษัทย่อย) ได้จดทะเบียนเปล่ียนชื่อเป็น             
บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จ ากัด เมื่อวันท่ี  21 กุมภาพันธ์ 2554 

  เดือนมิถุนายน  บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม  424,424,386 บาท เป็น 424,424,384 บาท 
  เดือนกรกฎาคม  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม  424,424,384 บาท เป็น  2,912,369,800  ซึ่ง 

เป็นการเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิม  ซึ่งเป็นทุนช าระแล้ว  1,515,258,000  บาท เพื่อรองรับการขาย
ธุรกิจที่เติบโตขึ้น 
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  เดือนกันยายน บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (บริษัทย่อย) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 
ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท  ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิม 

ปี 2555  เดือนธันวาคม บริษัท สปริงนิวส ์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (บริษัทย่อย)  ลงทุนในบริษัทใหม่ชื่อ บริษัท สปริง
นิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด 

  เดือนธันวาคม  บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้รับการแต่งจาก  AHAINC CO.,LTD  
ประเทศเกาหลี  ให้ป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน 

ปี 2556  เดือนกุมภาพันธ์ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์(1998) จ ากัด (มหาชน)  ลงทุนใน บริษัท เอ็นไวรอน
เมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จ ากัด จากผู้ถือหุ้นเดิม ร้อยละ 90% ของทุนจดทะเบียนและช าระ
แล้ว 

  เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม  2,912,369,800  เป็น 2,212,369,800 บาท               
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม  2,212,369,800  บาท เป็น  3,712,369,800  บาท 

  เดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการตรวจต่ออายุ ครั้งที่  3 (Re-Certification) จาก  
Bureau Verities Certification (Thailand) Ltd. ว่ากระบวนการท างานของบริษัทได้มาตรฐาน ISO 
9001:2008 

 บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จ ากัด ได้ด าเนินการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบท่ีสามต่อ
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) โดยในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 กสทช.ได้มีมติอนุมัติการออกใบอนุญาตการให้บริการ
อินเตอร์เน็ต แบบที่สาม ให้แก่บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จ ากัด ที่ประสงค์จะให้บริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงโดยใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 10 ปี 

  วันท่ี 27 ธันวาคม 2556 บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด ได้เข้าร่วมประมูลขอรับใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ทางธุรกิจระดับชาติ (หมวดหมู่ช่องรายการข่าวสารและสาระ)  
โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (“กสทช”) 

ปี 2557  เดือน กุมภาพันธ์ บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,712,369,800  บาท เป็น 3,299,369,800 บาท
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,299,369,800  บาท เป็น 6,524,094,143 บาท 

    เดือน ตุลาคม บริษัทเพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดิม 6,524,094,143 บาท เป็น 100,680,660,688 บาท 
ปี 2558 
 
 
 
 

 เดือนเมษายน บริษัท เปล่ียนชื่อจาก บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์(1998) จ ากัด (มหาชน) เป็น บริษัท 
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และเปล่ียนชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “SLC” เป็น 
“NEWS” และได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท  

ปี 2559 
 

 เดือน เมษายน บริษัท ได้จดทะเบียนลดทุนจาก 43,684,661,600 บาท เป็น 43,479,374,400 บาท 
และจดเพิ่มทุนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนจากทุนจดทะเบียน
เดิม43,479,374,400 บาท เป็น 73,479,374,400 บาท 

 เดือน กันยายน บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย (บริษัทย่อย) ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 
ฐานเศรษฐกิจ เพื่อผลิตและจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ เป็นระยะเวลา 30 ปี  
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 เดือน ธันวาคม บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ท าสัญญาความร่วมมือ กับ 
บริษัท เทอร์เนอร์ บรอดคาสติ้ง ซิสเท็ม เอเชีย แปซิฟิค อิงค์ ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ ซีเอ็นเอ็น 
อินเตอร์เนชั่นแนล ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค เพื่อเป็นพันธมิตรในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร  

 

3.   ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษทั 
บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจหลักในด้านเป็นผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงสร้างธุรกิจ แบ่ง
ได้ดังนี้ 

1. กลุ่มโซลูชัน่นวตักรรมทางด้านเทคโนโลยี (Innovation Technology Solution) 

บริษัทฯ ได้มีการจัดหาโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเข้ามาเพื่อปรับเปล่ียน หรือต่อยอดสินค้าทางด้าน
นวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องความทันสมัย และแปลกใหม่ให้กับลูกค้า รวมถึงเพื่อน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการบริการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการน าเสนอต่างๆ มีความรวดเร็ว ชัดเจน 
ประหยัด และดึงดูดใจมากขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าได้ 

2. โซลูชั่นสื่อประชาสัมพนัธด์ิจทิลั (Digital Signage Solution) 

Digital Signage Solution   เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัล   เป็นการประชาสัมพันธ์นรูปแบบใหม่ที่
สามารถน ามาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูล สินค้า และบริการที่เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหวเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้พบเห็นโดยลูกค้าสามารถที่จะปรับเปล่ียนเนื้อหาที่ต้องการแสดงหรือประชาสัมพันธ์ได้ตามเวลาที่
ก าหนด และสามารถปรับเปล่ียนเนื้อหาที่แสดงได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอคนน าไปติดตั้ง สามารถควบคุมการแสดงเนื้อหา
ของจุดติดตั้งต่าง ๆ ได้จากส่วนกลาง (Centralize Management) 

นอกจากนี้บริษัทฯยังให้บริการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Digital 
Signage Solution โดยเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ตรวจจับความเคล่ือนไหว เช่น Kinest, LEAP Motion และอุปกรณ์พกพา
ต่างๆ เช่น Smart Phone, Tablet เพื่อให้การประชาสัมพันธ์หรือโฆษณามีความน่าสนใจ ดึงดูด และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
มากขึ้น 

3. กลุ่มธุรกิจผลติภัณฑฮ์าร์ดแวร ์รวมทั้งงาน พัฒนาและวางระบบ 

บริษัทฯ  ขายพ่วงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมไปกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โดยเป็นการ
ขายในงานโครงการที่มีข้อก าหนดให้บริษัทเป็นผู้ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวมทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้า
ด้วยกัน รวมถึงงานบริการออกแบบ จัดหา พัฒนา และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ เช่น ระบบ
จัดเก็บข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายภายในและนอกองค์กร (เช่น Intranet, LAN, 
WAN, Unified Communication) และระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการและสารสนเทศ เป็นต้น 

4. ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และสื่อสมยัใหม่ 

        4.1  บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ด าเนินธุรกิจ จัดหา และผลิตรายการโทรทัศน์ โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตรายการประเภทข่าวสารและสาระ แพร่ภาพผ่านทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสปริง
นิวส์ โดยรายการที่ได้รับความนิยมในล าดับต้น ได้แก่ ปรากฎการณ์ข่าวจริง , 3 มุมข่าว , FACE TIME เผชิญหน้า , ลับ 
ลวง พราง ON TV , ไขปมข่าว และ SPRING REPORT เป็นต้น และผ่านช่องทางส่ือใหม่ เช่น เว็บไซต์ , ส่ือออนไลน์ และ
ส่ือผ่านโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ให้บริการจ าหน่ายภาพข่าวและเนื้อหาข่าวแก่ผู้ผลิตรายการหรือผู้
ได้รับใบอนุญาตแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 
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ด้านธุรกิจส่ือใหม่ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด จัดตั้งหน่วยงานในการเพิ่มช่องทางการรับชม
สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ผ่าน Platform ในส่ือออนไลน์ และส่ืออื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด อาทิเช่น บนรถไฟฟ้าสายต่างๆ การติดตั้งโทรทัศน์รับข่าวสารในรถ
แท็กซี่ การรับชมข่าวในอาคารส านักงานและลิฟท์โดยสาร เป็นต้น บริษัทฯ ยังมีแผนงานขยายธุรกิจส่ือใหม่ ทางด้าน
เว็บไซต์ และแอปพิเคชั่นในตลาด Online และ Mobile Phone เพิ่มขึ้นในอนาคต 

 4.2 บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จ านวน 2 ใบอนุญาต ได้แก่  

  1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่องรายการ สปริงนิวส์ แพร่ภาพในกิจการประเภทไม่ใช้คล่ืน

ความถี่หรือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันท่ี 21 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 20 มกราคม 2559 

  2. ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

หมวดหมู่ช่องรายการข่าวสารและสาระ โดยชนะการประมูลในล าดับที่ 4 จ านวนเงิน 1,318.00 ล้านบาท ใบอนุญาต

ระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึง 24 เมษายน 2572 เริ่มด าเนินการแพร่ภาพโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

ภาคพื้นดิน ในชื่อ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ช่อง 19 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ออกอากาศ 24 ชั่วโมง โดยในระยะ

เริ่มต้น บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 5 ปี 

ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในส่วนของการผลิตรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 

มุ่งเน้นการผลิตรายการประเภทข่าวสารและสาระไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 และบริหารผังรายการโทรทัศน์ให้ได้รับความนิยม

เป็น 1 ใน 3 ล าดับแรกของหมวดหมู่ช่องรายการข่าวและสาระภายในปีแรก  

4.3 บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จ ากดั ด าเนินงานด้านผลิตรายการโทรทัศน์ และบริหารส่ือโฆษณา โดยแพร่
ภาพในสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส ์ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวางแผนงานดา้นการผลิตเนื้อหารายการ
โทรทัศน์เพิ่มขึ้นในอนาคต 

4.4 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จ ากัด ด าเนินงาน สถานนีวิทยุกระจายเสียง 98.8 FM รูปแบบ 
น าเสนอ “ข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ” และ “ข้อมูลเพื่อการใชช้ีวติ” เสนอข่าวจริง “ฉับไว ชัดเจน” และ “เป็นกลาง
สร้างสรรค์” ครอบคลุมทุกกระแสหลัก ทั้งด้านเศรษฐกิจ, การเมอืง และสังคม เสนอ ข่าวสารและสถานการณ์ ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง อยา่งต่อเนื่องและกลมกลืน ภายใต้แนวคิดเดียวกนั 

4.5 บริษัท กรีนเน็ต 1282 จ ากัด ด าเนินงาน SMS ข่าวสาร และขอ้มูลต่างๆ ทางโทรศัพท์มือถือ 
4.6 บริษัท ฐานเศรษฐกจิ มัลติมเีดีย จ ากัด “TSM” ด าเนินธุรกิจสือ่ส่ิงพิมพ ์
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การวิจัยและพัฒนา  
 

เนื่องจากธุรกิจในส่วนซอฟต์แวร์ของบริษัทเป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
บริษัทจึงได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก  โดยบริษัทได้จัดสรรงบประมาณส าหรับ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  เพื่อสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมและการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้โปรแกรมของบริษัทมีความสามารถและครอบคลุมการท างานของผู้ใช้ได้ครบถ้วนและทันสมัยมาก
ขึ้น ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกคา้เดิมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหม่อันเป็นการขยายฐานลูกค้า
ของบริษัทต่อไปในอนาคต    นอกจากนี้แล้วการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในธุรกิจนี้ บริษัท  จึงได้ก าหนดให้
บุคลากรของบริษัทต้องเข้ารับการอบรมความรู้    และการสอบประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการท างาน ตลอดจนไปสู่
การสอบ Certified เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ    ทั้งนี้บริษัทก็มิได้หยุดนิ่งที่จะน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุง
คุณภาพสินค้าและการบริการ  เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลากหลาย  ช่วงนโยบายนี้ก็ได้ครอบคลุมการด าเนินงาน
ของบริษัทในเครือท้ังหมดด้วย 

 
 

นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทยังเล็งเห็นความส าคัญในตลาดอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ จึงได้เพิ่มการวิจัยในด้าน
การพัฒนา โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ (ภาพ เสียง และ Multi Medias) ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มี
บริษัทพัฒนาโปรแกรมรายใดสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการได้ 
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เปา้หมายการด าเนินธุรกิจ 
 

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดที่อยู่ในช่วงก าลังเติบโต  จึงต้องการท่ีจะขยายขีดความสามารถเพื่อ
รองรับความต้องการท่ีเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มจ านวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  สามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์โปรแกรมที่มีอยู่ให้มีความสามารถท างานได้ครอบคลุมมากขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมโยง
กับผลิตภัณฑ์เดิมรวมทั้งการลงทุนในการขยายธุรกิจโดยมีแผนการดังนี้ 

   1.   การขยายธุรกิจในรูปแบบของ SI (System Integration) ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจด้านการให้
ค าปรึกษาและการแก้ปัญหาให้กับงานไอทีแบบครบวงจร โดยบริษัทจะเป็นผู้รับเหมางานทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยทีมงานท่ีมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญสูง 

โดยบริษัทจะเน้นในด้านการบริการในเชิงเทคโนโลยีเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการท าระบบเชื่อมกับ
โซลูชั่นต่างๆ   ที่ลูกค้าต้องการ รวมอยู่ในระบบเดียว  และท าให้การรับส่งและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มี
ประสิทธภิาพและประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น 
                   2.   การพัฒนาหรือการจัดหาโปรแกรมกลุ่มโปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของ
ตลาดทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่ต้องการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหารและจัดการ
องค์กร ทั้งนี้ บริษัทเน้นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้ใช้ในวงกว้าง เพื่อที่บริษัทจะสามารถน าโปรแกรมที่บริษัท
พัฒนาไปประยุกต์ใช้ได้กับลูกค้าอื่นๆ ท่ีมีความต้องการใกล้เคียงกัน 

3.   การขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ซึ่งบริษัทจะมุ่งเน้นให้บริการกับภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ 
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ตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 

เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนส่วนมากเป็นต้นทุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและอาศัยความสามารถของ
บุคลากรเป็นหลัก ไม่ต้องลงทุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีราคาสูง ประกอบกับมีสัดส่วนผลก าไรค่อนข้างสูง ท าให้เกิดมี
ผู้ประกอบการรายใหม่จ านวนมากสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ ส่งผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการที่จะ
สามารถอยู่ในตลาดได้จ าเป็นต้องมคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ และความช านาญในตวัธุรกิจดี และต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเป็นอย่างดีเพื่อสามารถพัฒนาระบบโปรแกรมให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมี
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าภาครัฐที่ใช้วิธีการประกวดราคาในการคัดเลือกผู้ให้บริการ โดยให้
ผู้ประกอบการน าเสนอทั้งด้านระบบงานและราคาของแต่ละโครงการเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณ า หาก
ผู้ประกอบการที่เคยท าโครงการมีประวัติผลงานดี มีเงินทุนสูง และสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ รวมถึงมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอันเนื่องจากร่วมท าโครงการด้วยกันมาแล้วหลายโครงการย่อมมีข้อได้เปรียบกว่า
ผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้ามาโดยตลอด  
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ปัจจัยความเสี่ยง 
 

1.   กรณีบริษัทพึ่งพาบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน   
 

     ในส่วนของรายได้ที่มาจากการพัฒนาและจ าหน่ายซอฟต์แวร์ รวมทั้งค่าดูแลบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ ซึ่ง
พัฒนาโดยบุคลากรท่ีมีความช านาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรม ดังนั้นหากบริษัท
สูญเสียบุคลากรเหล่านั้นไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะท าให้มีผลกระทบต่อรายได้หลักของบริษัทเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
ความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยู่กับจ านวนบุคลากรและปริมาณงานที่จะสูญเสียไป ตลอดจนระยะเวลาที่จะจัดหา
พนักงานหรือพัฒนาพนักงานขึ้นมาทดแทน ในอดีตที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทจะมีพนักงานลาออกและมีการรับพนักงานเข้า
ใหม่อยู่เสมอ แต่บริษัทยังไม่เคยมีกรณีที่ขาดแคลนพนักงานจนท าให้การส่งมอบงานล่าช้า อย่างไรก็ดีบริษัทมีมาตรการ
ในการลดความเส่ียงจากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าวคือ บริษัทมีการแบ่งแยกพนักงานเป็น 4 ฝ่าย ซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบท่ีแตกต่างกันดังนี้ ผู้พัฒนาระบบ (System Analysis) ท าหน้าที่วิเคราะห์ระบบเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายโปรแกรมเมอร์ 
(Programmer) น าไปเขียนและพัฒนาระบบ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตั้งและสนับสนุน (Support) โดยมีผู้ควบคุมการ
ด าเนินการพัฒนาของบุคลากรต่างๆ โดย ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)  

 

     นอกจากนี้โปรแกรมเมอร์แต่ละรายกย็ังได้รับการมอบหมายงานต่างๆ กันไป โดยในการรับงานโครงการหนึ่ง
บริษัทจะแบ่งงานให้โปรแกรมเมอร์หลายคนร่วมกันพัฒนา ซึ่งบริษัทจะไม่ให้โปรแกรมเมอร์รายใดรายหนึ่งรับผิดชอบงาน
ทั้งหมดเพียงคนเดียว ท าให้ลดความเส่ียงจากการพึ่งโปรแกรมเมอร์รายเดียวในการพัฒนาโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการดูแลและส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้สึกผูกพันและรักบริษัทรวมทั้งจัดให้มีอัตรา
เงินเดือนท่ีเหมาะสมและสวัสดิการพนักงานท่ีจูงใจให้พนักงานท างานให้บริษัทในระยะยาวได้ นอกจากนี้ได้มีการส ารอง
อัตราก าลังของหน่วยงานในฝ่ายพัฒนาระบบให้เกินไว้ประมาณ 5 %ของจ านวนโปรแกรมเมอร์ที่มีทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทยัง
มีระบบการพัฒนาโปรแกรมเมอร์ที่มีประสิทธิภาพเป็นขั้นเป็นตอน และสร้างแบบแผนการเรียนรู้ให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้ในขั้นตอนการท างานได้ในช่วงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 2 - 4 สัปดาห์เป็นต้นไป  

 

     ดังนั้นหากบริษัทจะต้องสูญเสียบุคลากรดา้นโปรแกรมเมอร์บางส่วนไปก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้โดย
ใช้เวลาไม่นานนัก ด้านผู้พัฒนาระบบนั้นบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้โปรแกรมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญให้พัฒนาขึ้นมา
เป็นผู้พัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพได้ โดยคัดเลือกจากโปรแกรมเมอร์ในบริษัทที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอและมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้ นอกจากนี้บริษัทมีการท าสัญญากับพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบทุกคน โดย
มีข้อห้ามมิให้โปรแกรมเมอร์รับท างานให้กับลูกค้าที่ตนรับผิดชอบเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่พ้นสภาพจากการเป็น
พนักงานของบริษัท 
 

2.   กรณีมีการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทบางส่วนเป็นระบบโปรแกรมอาจจะถูกลอกเลียนแบบโดยเป็นการลอกเลียนแบบใน
ระดับของ Source Code เพื่อน าไปใช้นอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งผู้พัฒนาระบบได้ท าการใส่รหัสลับซึ่งเป็นการ
ป้องกันท าให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถงึ Source Code ของแต่ละโปรแกรมได้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ลูกค้าลอกเลียน แบบ
ไปใช้ในหน่วยงานหรือสถานท่ีอื่นๆ นอกเหนือจากสถานท่ีที่ได้ก าหนดไว้ตามสัญญาเท่านั้น  
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3.   กรณีบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและจ านวนคู่แข่งมาก 
 

ธุรกิจโปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้เป็นธุรกิจที่คู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้นได้เสมอและมักใช้กลยุทธ์ด้าน 
ราคาในการแข่งขัน บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในเชิงลึกกล่าวคือจะเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่เชื่อมโยงการใช้งานกับโปรแกรมที่มีอยู่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผลิตภัณฑ์เดิมให้ตอบสนองและสามารถใช้งาน
ระหว่างฝ่ายงานต่างๆ  ได้โดยเน้นกลุ่มลูกค้าระดับองค์กรท่ีต้องการขยายและเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายงานไม่เพียงจ ากัดการ
ใช้เพียงฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่งเท่านั้น ในปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งรายใดที่มีซอฟต์แวร์ระบบโปรแกรมที่มีความสามารถ
ครอบคลุมระบบบริหารต่างๆ ในองค์กร    และเชื่อมโยงในแต่ละฝ่ายงานได้มากเท่ากับที่บริษัทมีอยู่ในขณะเดียวกันเพื่อ
เป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาดบริษัทยังได้พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารส าหรับลูกค้ารายย่อยที่มีความต้องการใช้งานไม่
ซับซ้อนภายในหน่วยงาน ซึ่งในระบบบริหารย่อยนี้คู่แข่งของบริษัทจะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์รายย่อยที่พัฒนาแต่ละระบบ
โปรแกรม ทั้งนี้จุดเด่นของซอฟต์แวร์ของบริษัท คือ สามารถท างานในลักษณะของ web application ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในตลาดยังท างานในลักษณะของ client/server  
 

4.   กรณีบริษัทอยู่ในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  
 

   รายได้ของบริษัทมาจากผลิตภัณฑ์ด้านฮาร์ดแวร์ และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์   ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการ 
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทมรีายได้ จากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เป็นส่วนใหญ่  อย่างไรก็ตามบริษัท
มีแนวทางป้องกันการกระทบจากการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีในหลายๆ ด้าน ได้แก่  

1) บริษัทไม่มีนโยบายเก็บสต๊อกสินค้า แต่ละโครงการบริษัทจะส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เท่ากับจ านวน
ที่ลูกค้าต้องการและน าส่งลูกค้าทั้งหมด  

2) ในส่วนของผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ การส่ังซื้อซอฟต์แวร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือต้นแบบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จะสั่งซื้อในปริมาณที่บริษัทสามารถต่อรองส่วนลดราคาพิเศษได้ และมีปริมาณที่จัดซื้อที่มีความเหมาะสมกับ
การใช้งานตามกาลสมัยของเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป  

3) ในส่วนของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ท่ีบริษัทผลิตขึ้นมาเองได้มีการก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
วิจัยและพัฒนา เพื่อท าหน้าที่ในการวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทให้มีความสามารถในการตาม
เทคโนโลยีได้ตลอดเวลา โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงรวดเร็ว 

4) บริษัทจัดให้มีการอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สามารถติดตามเทคโนโลยีได้โดยตลอด 
และจนกระทั่งปัจจุบันบริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  

 
5.   กรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัย  
 

     ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่สามารถบังคับหรือควบคุมได้  เช่น   ไฟดับ   ไฟไหม้   ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายกับฐานข้อมลูหรืองานท่ีอยูร่ะหว่างพัฒนา   บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานท าการจัดเก็บข้อมูลท่ีได้จากการผลิต
ทั้งหมดโดยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลางทุกวัน และมีระบบไฟส ารองหากเกิดเหตุการณ์ไฟดับเกิดขึ้น ซึ่งจ ะท าให้
พนักงานสามารถท าการส ารองข้อมูลได้ทัน ส าหรับในกรณีหากเกิดเหตุการณ์อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับ
ฐานข้อมูลนั้น บริษัทมีมาตรการในการส ารองข้อมูลส าคัญโดยเก็บรักษาไว้ในท่ีที่ปลอดภัยอื่น เช่น น าไปฝากไว้ในตู้นิรภัย
ของทางธนาคาร  เพื่อให้มีฐานข้อมูลส ารองหากมีกรณีฉุกเฉินดังกล่าวเกิดขึ้น 
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6.   กรณีรายได้หลักส่วนใหญ่พึ่งพิงงานจากภาครัฐบาล  

 
ในปี 2558 บริษัทฯ   ยังคงมีรายได้จากการประมูลงานภาครัฐคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของรายได้

ทั้งหมด   ซึ่งรายได้ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชนะการประมูลโครงการที่มีความไม่แน่นอนขึ้ นอยู่กับ
งบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ  และนโยบายต่างๆ  ของภาครัฐบาล อย่างไรก็ตามผลงานของบริษัทที่ผ่านมาเป็นที่
ยอมรับเนื่องจากสามารถท างานได้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและมีประวัติที่ดีมาโดยตลอดท าให้ได้รับความไว้วางใจจาก
ภาครัฐบาล และจากนโยบายของภาครัฐในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในหน่วยงานต่างๆ  มากขึ้นเพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยงาน ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทได้มีประวัติการรับงานภาครัฐมากเพื่อเป็นการ
รองรับส าหรับงานประมูลในอนาคต   แต่อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯได้เตรียมผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เจาะกลุ่มลูกค้าใน
ตลาดองค์กรธุรกิจเอกชนหรือกลุ่มบุคคลให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานผ่านบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง คือ บริษัท ซิงค์ 
เทคโนโลยี จ ากัด (Sync) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา อย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้ค าปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซ่อมและบ ารุงรักษา รวมไปถึงฝึกอบรม
การใช้งาน และบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จ ากัด (ESI) ซึ่งด าเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจ น าเข้าและ
จ าหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์และอุปกรณ์ตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในโรงงานอุตสาหกรรม และ
ส่ิงแวดล้อม ออกแบบและจัดสร้างระบบเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพมลพิษในอากาศทั้งในรูปแบบสถานีถาวร กึ่งถาวร 
และแบบเคลื่อนที่  ให้ค าปรึกษาและจ าหน่ายเครื่องมือในการบริหารส่ิงแวดล้อมในอาคาร โรงงาน หรือนิคมอุตสาหกรรม
ในขณะที่รายได้ของบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง ที่ท ารายได้มากกว่าร้อยละ 50 
ของรายได้รวมของกลุ่มบริษทัในเครือทั้งหมด เป็นรายได้ที่มาจากภาคเอกชนเกอืบท้ังหมด เพื่อกระจายความเส่ียงในการ
ประกอบธุรกิจออกไป 

 
7.   การรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงเคร่ืองมือส าคัญในการท างาน 
 

     กรณีพนักงานบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลและเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโปรแกรมได้ แม้ว่าได้ก าหนดให้
มีการตั้งรหัสลับเพื่อเป็นการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง แต่ในทางปฏิบัติเพื่อความสะดวก
คล่องตัวในการท างาน โปรแกรมเมอร์สามารถใส่รหัสและเข้าถึงฐานข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้ ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนใดที่เข้าไปท าการเปล่ียนแปลงแก้ไขและท าในเวลาใด ทั้งนี้จะมีการแบ่งระดับการ
เข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมตามความเหมาะสมของพนักงานในแต่ละต าแหน่งกล่าวคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้พัฒนาระบบ 
(System Analysis) สามารถเข้าถึงโครงสร้างข้อมูลและแก้ไขโปรแกรมได้ โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าไปสร้างและแก้ไข
โปรแกรมได้แต่ไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างข้อมูล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตั้งและสนับสนุน (Support) สามารถสอบถาม
โครงสร้างข้อมูลและโปรแกรมได้จากรหัสเมนูเท่านั้น  นอกจากนี้ในสัญญาจ้างของบุคลากรในส่วนของฝ่ายพัฒนาระบบ
มีข้อความระบุไว้ชัดเจนในสัญญาว่าห้ามมิให้น าความลับของบริษัทและลูกค้าของบริษัทไปเปิดเผย  โดยมีการก าหนด
ค่าเสียหายไว้หากมีการฝ่าฝืนเกิดขึ้น  
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8.   กรณีความล่าช้าในการรับเงิน 
 

     กรณีการเรียกเก็บช าระค่าบริการการออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรมให้กับลูกค้าประเภทงานโครงการ 
มีระยะเวลาการช าระเงินประมาณ 45-90 วัน ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และขนาดของโครงการหลังจากที่ได้มีการ
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการตรวจรับงานของหน่วยราชการซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 
80 ของรายได้นั้นมีขั้นตอนการอนุมัติและจ านวนบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาก จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการรับช าระเงิน 
อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีก 
 
ประมาณ  2 เดือน อาจท าให้มีผลต่อสภาพคล่องของบริษัท และส่งผลกระทบถึงการเข้ารับประมูลและรับงานในแต่ละ
โครงการที่ต้องมีการวางเงินประกันในการเข้ารับงานต่อไป ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการส ารองหนี้สูญโดยพิจารณาจาก
ลูกหนี้แต่ละรายโดยประเมินจากระยะเวลาและมูลค่าลูกหนี้คงค้างประกอบกับประวัติการช าระเงินในอดีตและฐานะ
การเงินของลูกหน้ีในปัจจุบัน  
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โครงสร้างรายได ้
                 หน่วย : พันบาท         

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย มีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ แยกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้                

                                                                                 

  
สินค้าและบริการ 

 
 

ด าเนินการโดย 

2559 2558 2557 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

 
ส่วนงานธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
     ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร ์
     ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร ์
     การบ ารุงรักษาและบริการอื่น 
 

  
บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์
ปอเรชั่น บจก. ซิงค์ เทคโนโลยี 
  

 
12,148 

 
4.37 

 
27,656 

 
13.00 

 
35,469 

 
17.65 

 
ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการ 
    เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบชีวอนามัย 
    และสิ่งแวดล้อม 
 

บจก.เอ็นไวรอนเมนทอล  
โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์  

 
67,457 

 
24.24 

 
45,469 

 
21.37 

 
84,496 

 
42.04 

 
ส่วนงานธุรกิจสื่อ ทีวีดิจิทลั วิทย ุ 
     โฆษณา ทางทีวีดิจิทัล  
     ผลิตรายการ โฆษณา ทางวิทย ุ

  
บจก.สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น  
บจก. สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น  
บจก. ร่วมมือร่วมใจ  
บจก.นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย  

 
142,539 

 

 
51.23 

 

 
115,264 

 

 
54.17 

 

 
81,044 

 

 
40.32 

 

 
ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับขายและใหบ้ริการ 
     บริการ SMS 
     โฆษณาทางเว็บไซด ์
     รับจ้างพิมพ์หนังสือ 
     จ าหน่ายหนังสือและนิตยสาร 
     จ าหน่ายสินคา้ผา่นระบบ- 
     Call Center และโทรศัพท์มือถือ 

  
บจก.กรีนเน็ต 1282  
  
  

 
34,710 

 
 

 
12.47 

 
 

 
24,379 

 
 

 
11.458 

 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ 
     หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 

  
บจก.ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย  

 
21,389 

 
7.69 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม  278,243 100.00 212,768 100.00 201,009 100.00 



-40- 

หมายเหตุ  
 

 โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย ในปี 2559 บริษัทฯ ยังด าเนินธุรกิจหลักในธุรกิจส่วนงานคอมพิวเตอร์ จ าหน่ายและให้บริการสินค้าเทคโนโลยี่ มี
สัดส่วนรายได้ร้อยละ 4.37  และบริษัทย่อยทุกบริษัท มีสัดส่วนรายได้ดังนี้  รายได้จากส่วนงานธุรกิจส่ือทีวีดิจิทัล วิทยุ  มี
สัดส่วนรายได้ 51.23  รายได้จากส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 24.24 รายได้จากส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการ  ให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
โทรศัพท์เคล่ือนที่ อินเตอร์เน็ตและส่ืออีเล็กทรอนิกส์  ( SMS) โฆษณาทางเว็บไซด์  จ าหน่ายหนังสือและนิตยสาร  และ
จ าหน่ายสินค้าต่างๆผ่านระบบ Call Center และโทรศัพท์มือถือ  มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 14.47  และในปี 2559  บริษัท
ได้ลงทุนในส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ ได้ท าสัญญาใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ มี
สัดส่วนรายได้ร้อยละ 7.69    

 

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ส่วนงานธุรกิจเกีย่วกับส่ือ เป็นส่ือ มัลติ-แพลตฟอร์ม ครบวงจร ครอบคลุมทุกสื่อ  ทั้งทีวีดิจิทัล 
วิทยุ หนังสือพิมพ์  นิตยสาร และอื่นๆ  โดยเฉพาะทีวีดิจิทัล เป็นสถานีข่าว ภายใต้ชื่อ SPRINGNEWS ช่อง 19  บริษัทมี
เป้าหมายจะพัฒนาให้มีความทันสมัยและ มีศักยภาพในการออกอากาศ และขยายช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้ชม โดยได้
ท าข้อตกลงความร่วมมือพันธมิตรกับสถานีโทรทัศน์ข่าว CNN เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการน าเสนอและการ
รายงานข่าว เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560  

   

ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและให้บริการในผลิตภัณฑ์อื่นๆของกลุ่มบริษัท ยังคงด าเนินการในทุกส่วนงาน
ธุรกิจ  และคาดหวังให้มีการเติบโตและผลการด าเนินงานดีขึ้น 
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การควบคุมภายใน 
 
           บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มี  
ประสิทธภิาพจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่อ านาจการด าเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจนมีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุม  และ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงินโดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบและ
บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อท าการส ารวจและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นระยะเพื่อ
จัดท ารายงาน ให้ผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมทั้งท าข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบตรวจสอบ
ควบคุมภาย ในของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะขึ้นโดยตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ  5 ด้าน คือ  
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ  ซึ่ง
ประกอบด้วย 
 

 1.   องค์กรและสภาพแวดล้อม 
        บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนวัดผลได้ และได้มีการทบทวนเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก าหนดเป็นระยะๆ ส าหรับการให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนต่อ
พนักงาน  มีการจัดท าผังองค์กรที่เหมาะสม และมีการจัดท าอ านาจด าเนินการระบุระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์
อักษร รวมทั้งได้จัดท าจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับพนักงานใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อไป 
  

2.   การบริหารความเสี่ยง 
        ในการจัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีจะมีการประเมินปัจจัยความเส่ียง ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีการทบทวนผลงานเปรียบเทียบงบประมาณทุกเดือน 
และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม   
 

3.   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
        บริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอ านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่าง
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการบัญชี และแบ่งแยกหน้าที่
การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน ส าหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานระดับบริหารและญาติสนิท ได้มีการจัดตั้ง
ทีมงานผู้บริหารเพื่อดูแลและตรวจสอบรายการดังกล่าวโดยเฉพาะด้านการดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้
แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารเพื่อก ากับดูแล การบริหารงาน มีการก าหนดนโยบาย อนุมัติแผนงานงบประมาณประจ าปี 
และมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ าเสมอ ส่วนด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทมีการแจ้ง
ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ และก าหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และมี
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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4.   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
        บริษัทจัดให้มีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และเอกสารบัญชีต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่  รับรองทั่วไปและ
เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ 
 

5.   ระบบการติดตาม 
                     บริษัทมีการติดตามดูแลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ในกรณีที่ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นมีความ
แตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยให้ฝ่ายบริหารเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้
โดยชัดเจน บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในท่ีวาง
ไว้  การตรวจสอบได้ให้ความสนใจต่อกิจกรรมที่มีระดับความเส่ียงสูง พร้อมทั้งการติดตามการบริหารความเส่ียงตาม
แผนท่ีวางไว้ การวางแผนการตรวจสอบได้กระท าไว้ล่วงหน้า ความถี่ของการตรวจสอบบริษัทย่อยและกิจกรรมต่างๆ ก็จะ
สอดคล้องกับความเส่ียงที่ได้ท าการประเมินไว้ 
 

       ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้นอย่าง
เพียงพอแล้ว 
 

 ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อดูแลให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปข้อก าหนดของ 
ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดท ารายงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดท าและประเมินผลและติดตามระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์  
 

      1.   ปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
      2.   ก าหนดนโยบาย กระบวนการ และการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีและข้อก าหนด 
      3.   ป้องกันความเส่ียงในเรื่องการควบคุมทรัพย์สินภายใน 
      4.   ศึกษา และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ส าหรับระบบการควบคุมภายใน 
      5.   จัดท าและเสนอแนะการปฏิบัติงานให้เป็นระบบเพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 



บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
News Network Corporation Public Company Limited 
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รายการระหว่างกนั 

1.   บริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือความสัมพนัธก์ับบริษัท  มีมูลค่ารายการระหว่างกันทั้งด้านสนิทรัพย์และหนี้สนิ  ดังนี้  
 

 

บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวข้อง / 

ความสัมพันธ์กับบรษิัท 

 

 

ความสัมพันธ์กับบรษิัท 

  

 

ลักษณะรายการ 

  

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

ส าหรับงวด 

สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 

(บาท) 

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับงวด 

สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 

(บาท) 

 

เหตุผลและความจ าเป็น 

ของการท ารายการ 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

บริษัท ซิงค์เทคโนโลยี่ จ ากัด 

  

  

  

  

  

บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน 

สัดสว่น 99.99% และมี 

กรรมการร่วมกัน 

เงินกู้ยืมระยะสั้น - 8,000,000  - 9,000,000  เพ่ือเป็นเงินส ารองทาง
ธุรกิจให้แก่บริษัทย่อยใช้
หมุนเวียนขอกิจการ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   -5,500,000      

          

ลูกหนี้อื่น ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย - 18,190  - 673,150  ด าเนินการค้าตามปกต ิ

รายได้ค้างรับ   - - - 20,000  ด าเนินการค้าตามปกต ิ

ดอกเบี้ยค้างรับ   - 104,795  - 110,685  ด าเนินการค้าตามปกต ิ

บริษัท สปริงนิวส ์

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

  

  

  

  

  

บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน 

สัดสว่น 99.99% และมี 

กรรมการร่วมกัน 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้น - 1,201,500,000  - 1,785,500,000  เพ่ือเป็นเงินส ารองทาง
ธุรกิจ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   1,201,500,000    -305,000,000  ให้แก่บริษทัย่อยใช้
หมุนเวียนของกิจการและ
ให้บริษัทย่อยทางอ้อมกู้ยืม
เพ่ือจ่ายช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทีว-ีดิจิทัล 
บริษัท สปริงนิวส์เทเลวิชั่น 
จ ากัด 

          

          

         

ลูกหนี้การคา้ ให้เช่าสินทรัพย ์ - 45,957  - 45,957  ด าเนินการค้าตามปกต ิ
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ลูกหนี้อื่น ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย - 104,860  - 187,312  ด าเนินการค้าตามปกต ิ

รายได้ค้างรับ   - - - 98,000  ด าเนินการค้าตามปกต ิ

ดอกเบี้ยค้างรับ   - 26,130,411    46,786,164  ด าเนินการค้าตามปกต ิ

เจ้าหนี้การค้า ค่าบริการ - 1,149,659  - 601,920  ด าเนินการค้าตามปกต ิ

บริษัทเอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น 

อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 

  

  

  

  

  

  

  

บริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วน
90% และมีกรรมการร่วมกัน 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้น - 62,000,000  - 53,900,000  เพ่ือเป็นเงินส ารองทาง
ธุรกิจให้แก่บริษัทย่อยใช้
หมุนเวียน 

ของกิจการ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   -47,519,380    -36,519,380  

          

          

ลูกหนี้การคา้ ขายสินค้า - 2,891,236  - - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

ลูกหนี้อื่น ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย - 1,130,240  - 1,163,900  ด าเนินการค้าตามปกต ิ

รายได้ค้างรับ   - - - 90,000  ด าเนินการค้าตามปกต ิ

ดอกเบี้ยค้างรับ   - 1,529,123    712,932  ด าเนินการค้าตามปกต ิ

บริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จ ากัด 

  

  

  

  

  

  

บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วน   - - 52,500,000  - เพ่ือเป็นเงินส ารองทาง
ธุรกิจ 

99.99% และมีกรรมการ           ให้แก่บริษทัย่อยใช้
หมุนเวียน 

ร่วมกัน           ของกิจการ 

              

ลูกหนี้อื่น   - 16,050  - - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

ดอกเบี้ยค้างรับ   - 1,225,753  - - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - - - 9,999,985  เพ่ือเป็นเงินส ารองทาง
ธุรกิจ 
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บริษัทร่วมมือร่วมใจ จ ากัด 

  

  

  

 

บริษัทย่อยทางอ้อม 

บริษัทสปริงนิวสค์อร์ปอเรชั่น 

จ ากัดเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 

99.99% และมีกรรมการ 

ร่วมกัน 

เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - 34,210,000  เพ่ือเป็นเงินส ารองทาง
ธุรกิจให้แก่บริษัทย่อยใช้
หมุนเวียนของกิจการ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   -   -34,210,000  

          

            

           

ดอกเบี้ยค้างรับ     - - 3,055,426  ด าเนินการค้าตามปกต ิ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     - - -3,055,426    

บริษัท สปริงนิวส์เทเลวิชั่น จ ากัด 

  

  

  

  

  

  

บริษัทย่อยทางอ้อม 

บริษัทสปริงนิวสค์อร์ปอเรชั่น 

จ ากัดเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 

99.99% และมีกรรมการ 

ร่วมกัน 

  - - - - เพ่ือเป็นเงินส ารองทาง
ธุรกิจให้แก่บริษัทย่อยใช้
หมุนเวียนของกิจการ 

          

          

            

            

ลูกหนี้อื่น   - 54,906  - - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

เจ้าหนี้การค้า   - - - - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

บริษัท กรีนเน็ต 1282 จ ากัด 

  

  

  

  

  

บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วน 

99.99% และมีกรรมการ 

ร่วมกัน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13,300,000  

  

  

  

  

  

  

  

7,000,000  

  

  

  

เพ่ือเป็นเงินส ารองทาง
ธุรกิจ 

ให้แก่บริษทัย่อยใช้
หมุนเวียน 

ของกิจการ 

ลูกหนี้อื่น   - 2,755,198  - - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

ดอกเบี้ยค้างรับ   - 545,438  - 130,068  ด าเนินการค้าตามปกต ิ
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เจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น 

  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

  

- 

  

- 

  

- 

  

  

  

เพ่ือเป็นเงินส ารองทาง
ธุรกิจให้แก่บริษัทย่อยใช้
หมุนเวียนของกิจการ 

บริษัท ทีนิวส์ ทีวีจ ากัด 

  

  

  

  

  

  

  

  

บริษัทในเครือของบริษัทกรีน
เน็ต 1282 จ ากัดบริษัทมี
ข้อตกลงร่วมธุรกิจตามมติ
คณะกรรมการฯรอการปรับ
โครงสร้างของบริษัททีนิวส์ ทีวี 
จ ากัด 

  

  

  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 28,000,000  24,000,000  24,000,000  24,000,000  เพ่ือเป็นเงินส ารองทาง
ธุรกิจ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -24,000,000   

  

-24,000,000    

  

ใช้หมุนเวียนของกิจการ 

ลูกหนี้การคา้ 270,987  - 143,306  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

ลูกหนี้อื่น 983,865  - 1,281,073  799,673  ด าเนินการค้าตามปกต ิ

รายได้ค้างรับ - - 25,500  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

ดอกเบี้ยค้างรับ 1,100,913  450,447  907,397  348,493  ด าเนินการค้าตามปกต ิ

เจ้าหนี้การค้า 214,000  - 22,342  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

เจ้าหนี้อ่ืน 21,305  - 5,607  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

บริษัท กรีนพร็อพเพอร์ตี้ 

1282 จ ากัด 

บริษัทในเครือของบริษัท 

กรีนเน็ต 1282 จ ากัด 

เงินประกันค่าเช่า 90,000  - 90,000  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

เจ้าหนี้อ่ืน 92,687        ด าเนินการค้าตามปกต ิ

บริษัท ทีนิวส์ไดเร็คท์ จ ากัด 

  

บริษัทในเครือของบริษัท 

กรีนเน็ต 1282 จ ากัด 

ลูกหนี้การคา้ - - 4,526  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

เจ้าหนี้การค้า - - 1,798  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

บริษัท ส านักพิมพ์กรีน ปัญญาญาณจ ากัด บริษัทในเครือของบริษัท 

กรีนเน็ต 1282 จ ากัด 

 

ลูกหนี้การคา้ - - 792,517  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

เจ้าหนี้การค้า 17,188  - 158,375  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

บริษัท พันธกาลจ ากดั 

  

บริษัทในเครือของบริษัท 

กรีนเน็ต 1282 จ ากัด 

ลูกหนี้การคา้ - - 1,712,000  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

            

บริษัท เจเคไทยเทรดดิ้ง จ ากัด บริษัทในเครือของบริษัท ลูกหนี้การคา้ 90,884  - 137,720  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ



-47- 

  กรีนเน็ต 1282 จ ากัด เจ้าหนี้การค้า - - 27,317  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

บริษัท เดอะ บริโอ้มอลล์ จ ากัด บริษัทในเครือของบริษัท กรีน
เน็ต 1282 จ ากัด 

ลูกหนี้การคา้ - 

  

- 37,695  

  

- 

  

ด าเนินการค้าตามปกต ิ

กิจการร่วมค้าสปริงนิวส์ศึกอัศวินด า 

  

  
 

ข้อตกลงร่วมค้า 

  

  

ลูกหนี้อื่น - 20,372  - - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

รายได้ค้างรับ - 391,289  - - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 409,294  - - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

บริษัท มีเดียเอ็กซ์เพอร์ทีส อินเตอร์- 

เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัทที่ด าเนินธุรกิจ 

เกี่ยวข้องกันโดยมีญาติสนิท
ของกรรมการบริษัทย่อยเป็น
กรรมการบริษัท 

เจ้าหนี้การค้า 314,977  - - - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,118,707 - 

  

 

- 

  

  

  

- ด าเนินการค้าตามปกต ิ

นายธัชพงศ์ธรรมพุฒิพงศ์ 

  

กรรมการ บริษัท กรีนเน็ต 
1282 จ ากัด 

ลูกหนี้การคา้ 

  

3,200  

  

- 

  

5,604  

  

- 

  

ด าเนินการค้าตามปกต ิ

  

นายเอกชัยชัยเชิดชูกิจ กรรมการบริษัท กรีนเน็ต 
1282 จ ากัด 

เจ้าหนี้อ่ืน - - 34,294  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

นายวรนาถ บุญปลีก 

  

อดีตกรรมการบริษัทย่อย 

  

เงินให้กู้ยืม 2,500,000  - 2,500,000  - เพ่ือเป็นเงินส ารองทาง
ธุรกิจใช้หมุนเวียนของ
กิจการ 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 684,394  - 383,573  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ

    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 226,951  - 226,951  - ด าเนินการค้าตามปกต ิ
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นายธนพันธ์วงศ์ชินศร ี

  

 
 
 

ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล 

โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์จ ากัด 

 

ค้ าประกันวงเงินหนังสือ
ค้ าประกัน 

  

  

- 

  

  

  

 

30,000,000  

  

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

 

30,000,000  

  

  

  

  

ค้ าประกันวงเงินหนังสือค้ า
ประกันที่บริษัทฯมีต่อ
สถาบันการเงินการเงินโดย
มีห้องชุดส านักงานเป็หลัก
ทรัพย์ค้ าประกันร่วม ณ 31 
ธันวาคม 2559 มีการใช้
วงเงิน L/G จ านวน2.47 
ล้านบาท 
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2.   ขั้นตอนในการอนุมตัิท ารายการระหว่างกนั 
 

การท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต  บริษัทฯ มีนโยบายโดยก าหนดการปฎิบัติในการท ารายการ
ระหว่างกันให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติ หรือราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถ
เปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ก็จะใช้ราคาที่ตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายในการก าหนดราคาสินค้าและบริการที่
เหมาะสม  ซึ่งกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติตามขอบเขตและอ านาจหน้าที่   และน าเสนอเรื่องดังกล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นในความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการท ารายการระหว่างกันทั้งด้านสินทรัพย์ละหนี้สิน และมีการท ารายการระหว่าง
กันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาดหรือราคาที่เทียบเคียง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสม
และมูลค่าของการท ารายการระหวา่งกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 
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การก ากับดูแลกิจการ 
 

นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
 

      คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยจะได้ก าหนดเป็น
นโยบายที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างและขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สิทธิและความเท่าเทียม
กันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียนอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการก ากับให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความ
เพียงพอโปร่งใส ให้แก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนอย่างสม่ าเสมอ มีการก ากับควบคุมดูแลกิจการที่เป็นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้ และมีการควบคุมบริหารความเส่ียงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน และยังค านึงถึงเรื่อง จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยด ารงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม  
 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษัท ตระหนักให้ความส าคัญต่อผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายให้ข้อมูล
และข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องทั้งผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินในการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญต่าง ๆ โดยที่บริษัทมีการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการก าหนดให้มีการจัดประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ผู้ถือ
หุ้นสามารถเดินทางมาได้โดยสะดวก  โดยส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และระบุเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวใน
การเข้าร่วมประชุม บริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ด้วยทุกครั้งเพื่อตอบข้อซักถามของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผู้แทนในฐานะประธานที่ประชุมจะ
ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนออย่าง
เหมาะสม  
 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
  
 บริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจะเพิ่ม
ทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผุ้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอ านาจเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้  
 

 ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  
 

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาการอนุมัติรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์และให้ผู้ที่อาจมีส่วนได้เสียงดออกเสียงเพื่อให้เกิดความ
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โปร่งใส หากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง ข้อก าหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัทจะให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และห้ามมิให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในมาก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน 
โดยบริษัทก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

 สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 บริษัทได้ให้ความส าคัญตอ่สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งรวมถึง
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ี คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
 

   พนักงาน : บริษัทเน้นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามรถของพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องได้รับปฏิบัติและได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสมเป็นธรรม มีการจัดตั้งกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพเพื่อให้ผลประโยชน์ต่อพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของ
กฎหมายแรงงานและสวัสดิการของพนักงาน และให้ความเคารพต่อสิทธิ
หน้าที่ส่วนบุคคล ตลอดจนดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานเพื่อ
สุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมที่ดีร่วมกันและความสามัคคีภายใน
องค์กร 

   คู่ค้าและเจ้าหน้ี : บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือ
เจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด และไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่น
ใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ โดยหากไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีข้อมูลว่ามีการกระท าที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะรีบแจ้ง
หรือเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ีเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหาย  

    ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  และ                                                                       
มาตรฐาน  และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี                                       
โดยเน้นให้ความส าคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการ ราคาที่เหมาะสม          
และความตรงต่อเวลา 

   คู่แข่งขัน : บริษัทมีนโยบายให้ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความ
สุจริตโดยด าเนินการแข่งขันอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันที่ดี 

สังคมส่วนรวม : บริษัท มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนทั้งในสถานที่ของ
ลูกค้าและของบริษัทเอง และได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษัท มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น  นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ 
ทั้งนี้บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลและข่าวสารให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

คุณภาพของรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดท าขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระที่ส าคัญโปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการ
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการบริษัทได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
 

บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุนสถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์บริษัทที่ www.newsnetwork.co.thทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.newsnetwork.co.thหรือที่ E-Mail Address : ir@newsnetwork.co.thหรือที่โทร. 02-273-8351 
 

 คณะกรรมการชุดย่อย 
 โครงสร้างคณะกรรมการ 
 

โดยคณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเช่นกรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นมีความตั้งใจด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศ
ทางการด าเนินงานของบริษัทและมีการก ากับควบคุมฝ่ายบริหารให้ด าเนินการเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็นต้นนอกจากนี้บริษัทยังมีการ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างสม่ าเสมอและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใสซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้
ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการท้ังส้ิน 12 ท่าน  โดยรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไป
ด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่านเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด ตามที่
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนก าหนดไว้ ซึ่งเพียงพอท่ีจะสามารถสอบทานการบริหารจัดการ 

 

http://www.newsnetwork.co.th/
http://www.newsnetwork.co.th/
mailto:ir@newsnetwork.co.th
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งานของบริษัทได้และเพื่อให้การก ากับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 

 

 การประชุมคณะกรรมการ 
 

    คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ เช่น 
วางแผนงานประจ าปี เป็นต้น โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการอ านวยการสายบัญชี
และการเงิน จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบก าหนดระเบียบวาระการประชุม โดยในการประชุมมีการก าหนดระเบียบ
วาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอและจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 
วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการสามารถขอข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท  
 

    ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม 
เพื่อท่ีจะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาส าคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้
จัดให้มีเลขานุการหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมท าหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการ
ประชุม จดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม ในปี 2559คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจ านวน 10ครั้ง โดย
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ 
 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการท้ังคณะ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งนั้น 
ให้พิจารณาจากกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้  

 

 ในปี 2559 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตง่ตั้งเป็นกรรมการโดยเฉพาะ ทั้งนี้เกณฑ์
ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่
สามารถเอื้ออ านวยต่อธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลตามเกณฑ์คุณสมบัติมาตรา  68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัดพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งดังนี้ 
 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
 เมื่อมีการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้นถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
 

 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดเข้า เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างใน
การประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า2 เดือนโดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 
 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยในเครือ 

  บริษัทมีนโยบายในการบริหารงานในบริษัทย่อยในเครือ โดยการแต่งตั้งตัวแทนที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ
บริษัทให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยในเครือ เพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการบริหารงานของบริษัทย่อยใน
เครือ โดยมีส่วนในการควบคุมและก าหนดนโยบายการบริหารงาน  
 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษัท น าข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือน าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัท
ดังนี ้
              1)ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารให้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนคู่
สมรสและ บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะรวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 
และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
              2)ก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
              3)ด าเนินการส่งหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญที่
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงิน
หรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ ากัด  ในรอบปี

บัญชี 2559 ดังนี ้
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)    จ านวนเงิน    1,230,000   บาท 
บริษัทย่อย      จ านวนเงิน    1,470,000   บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวนเงิน    2,700,000  บาท 
 

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
 

-ไม่มี-  
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จรรยาบรรณ 
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

บริษัทฯ มีปรัชญาในการด าเนนิธุรกิจดังนี้ 
การให้บริการท่ีเหนือความพอใจ 

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของบริษัท จงึเห็นควรก าหนดจรรยาบรรณธุรกจิบริษทัเพื่อให้
กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและน าไปปฏิบัติในแนวทางเดยีวกัน  ดังนี้ 
 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนกังาน 
 พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของบริษัท บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนา
เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการท างานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ
สุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้างแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของ
คุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท  
 

 บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชิวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด 
 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้ 
 บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยค านึงถึงการ
เจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 
 

จรรยาบรรณว่าด้วยการแข่งขนัทางการค้ากับคู่แข่งขนั 
ข้อมูลการแข่งขนั 
บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการคา้โดยวธิีการใดๆ ให้ไดม้าซึง่ข้อมูลของคู่แขง่ขันอยา่งผิดกฎหมาย
และขัดต่อจริยธรรม 
การแข่งขนัอย่างเป็นธรรมและเสรี 
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม   ไม่ผูกขาดหรือก าหนดให้คู่
ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านัน้ 

 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ 
 การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่น ามาซึ่งความเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มี
การค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องท าอย่างยุติธรรม 
ทั้งนี้ บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยส าคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า 
 

 บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้ีเป็นส าคัญ ในการช าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และ
การดูแลหลักประกันต่างๆ  
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จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม บริษัทฯถือเป็นเรื่องที่ส าคัญไม่น้อยกว่าการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯได้
ด าเนินการควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอดฯ โดยเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างธุรกิจกับ
สังคมโดยรอบ ซึ่งรวมไปถึงการให้ความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมในสังคม อันจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้บริษัทฯ มีการ
เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจ การพัฒนาสังคม และรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม บริษัทฯจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และกลยุทธ์ท่ีจะน าไปสู่ความยั่งยืน ไว้ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ : บริษัทฯ ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสังคม ด้วยความมุ่งมั่นและไม่หยุดคิดค้นที่จะ
ออกแบบพัฒนาระบบงานตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบริการส่งมอบงานท่ีตรงเวลา
เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า ภายใต้การอนุรักษ์และใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารท่ีมีสาระประโยชน์และเป็นกลางต่อสังคม 

ภารกิจ : บริษัทฯจะพัฒนาธุรกิจให้มีความเติบโต ส่งเสริมการสร้างงาน และเพิ่มเติมศักยภาพและความ
แข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่สังคม ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการคืนก าไร
ให้กับสังคมด้วยการช่วยเหลือและดูแลสังคม ตลอดจนส่ิงแวดล้อม ให้มีความน่าอยู่และมีคุณภาพท่ีดีอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ : บริษัทฯจะใช้เทคโนโลยีและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบเป็นตัวแทนในการดูแล
ชุมชน สังคม ตลอดจนการรักษาส่ิงแวดล้อม ด้วยการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้ทุกคนตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของ
ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการร่วมมือร่วมใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมี
คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพท่ีดี จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 สินค้าและบริการ 
          ผลิตสินค้าและบริการทีมีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังเปิดเผย
ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

 

การรักษาขอ้มูลของลกูค้า 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจาก

ผู้มีอ านาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย 
 

การให้บริการลกูค้า  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ  มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยท าความเข้าใจ คาดการณ์ และ

ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ปฏิบัติโดยเคารพในศักดิ์ศรีของ
ผู้รับบริการและด้วยความเสมอภาค  ตระหนักถึงความส าคญัของลูกคา้แตล่ะราย ว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นมคีวามส าคัญไม่
เท่ากัน แต่ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า (Customer Come First) การที่บริษัทสามารถท าให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อบริษัทได้นั้น  เป็น
หัวใจหลกัในการน าบริษัทไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจระยะยาว  
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จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ  ควรรับรู้เข้าใจและส านึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความ
รับผิดชอบและบริหารทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งกล้าตัดสินใจ  และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น   โดย
ไม่ผลักภาระให้กับผู้อื่น 

 

ส านึกในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
-  ตระหนักว่าตนเองมีบทบาทส าคัญต่อความส าเรจ็หรือล้มเหลวของงาน 
-  ไม่เกี่ยงกันท างาน แต่ชว่ยกันขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติภารกิจของบริษัท 
-  พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการท างานดว้ยความเต็มใจ 
 

             กล้ารับผิดชอบต่องานของตนเอง 
-  มุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบต่องานของตนเอง 
-  ไม่ทิ้งงานหรือภาระหน้าที่ของตัวเองแม้บางครั้งตนเองรู้สึกว่านา่เบื่อ 
-  เมื่อท าผิดแล้ว ยอมรับผิด แล้วน ามาเป็นบทเรียน 
-  พร้อมรับและเป็นก าลังส าคัญส่วนหนึ่งในการเปล่ียนแปลงเพื่อความส าเรจ็ของงาน 

กล้าตดัสนิใจในงานที่รับผิดชอบโดยไม่บ่ายเบี่ยงหรือโยนภาระให้ผู้อื่น 
-  พิจารณาผลดีและผลเสียอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้ง 
-  กล้าตัดสินใจมากกวา่ที่จะส่งเรือ่งให้ผู้อื่นเพื่อบ่ายเบีย่งความรับผิดชอบ 
-  กล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตนเอง 
-  รักษาหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ก่อนจะมอบหมายให้คนอื่นไป 

 

การท างานเปน็ทีม (Teamwork)  
การผสมผสานความแตกตา่งของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งแนวความคิด ทกัษะและความรู้

ความสามารถช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้แก่กันและกัน เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคสู่ความ ส าเร็จร่วมกนั  
 

ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ เคารพ และให้เกียรติผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ 
         -  ติดต่อประสานงานกับทุกคนในทีมด้วยความสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน   
   -  เชื่อมั่นและไว้ใจในความสามารถของทุกคนท่ีท างานอยูใ่นทีม 
      -  มีมารยาท มีน้ าใจ และมีเจตนาที่ดีต่อกันและกัน 
      -  เปิดใจ ยอมรับ และชื่นชมผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ 
     -  ไม่ยึดเอาผลงานของทีมมาเป็นผลงานของตนเองแต่ผู้เดยีว 
      -  ในการท างานร่วมกันและระหวา่งส่วนงาน ควรค านึงถงึความส าเร็จของบริษัทเป็นท่ีตัง้ 
 

เปิดโอกาสให้ทกุคนได้แสดงความคิดเหน็อย่างเสรี 
-  ท างานโดยการปรึกษาหารือและตัดสินใจรว่มกับผู้ร่วมงาน 
-  รับฟังเหตุผลและความคิดของทุกคน แม้คุณวุฒิ วยัวฒุิและต าแหน่งหน้าที่แตกตา่งกัน 
-  ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินความคดิของบุคคลอื่นจนกว่าจะได้รับทราบข้อเท็จจริงทัง้หมด 
-  อดทนต่อการขัดคอ และให้อภัยต่อข้อผิดพลาดหรือการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของผู้รว่มงาน 
-  พร้อมที่จะปรับความคิดเห็นเพือ่แก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น 
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เมื่อเกดิขอ้ขดัแย้งหรือวิกฤตในทีม ควรจะช่วยกันแก้ปัญหาและไม่ทอดทิ้งกัน 
-  ยอมรับว่าความขัดแยง้ก่อให้เกิดความคิดเห็นหรือทางเลือกที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อ    
   การท างาน 
-  แก้ปัญหาด้วยวิธีการเจรจากันอย่างเปิดเผย จริงใจ และแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด 

          -  ตระหนักเสมอว่าความส าเร็จของทีมงานคือความส าเร็จของบริษัท 
-  ยินดีให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสปรับปรุงงานเมื่อมขี้อผิดพลาดมากกวา่ติเตียนลงโทษ 
-  ยอมรับที่จะปฏิบัติตามผลการตัดสินใจ แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกตา่ง 

           สร้างบรรยากาศและสภาพการท างานให้มีความสุขร่วมกัน  
-  ช่วยเหลือผู้ร่วมงานแมม้ิใช่หน้าที่โดยตรง 
-  ใส่ใจในสารทุกข์สุขดิบของผู้ร่วมงาน 
-  สนุกกับการท างานเป็นทีมด้วยการมองโลกในแงด่ีและมีอารมณข์ัน 
-  ให้ความส าคัญกับการหาเวลาว่าง และเข้ารว่มกจิกรรมสงัสรรค์ของทีม 

     

ความรู้ ความสามารถ  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะมุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถ (Competence) ที่จ าเป็น โดย

การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันจะแสวงหาและ
พัฒนาความเป็นเลิศอยู่เสมอ 

เป็นผู้ประเมินและพร้อมรับการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองเสมอ เพือ่ให้แนใ่จว่า 
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสดุ 

-  ประเมินจุดเด่นจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงความรูค้วามสามารถและทักษะในการท างาน   
   ให้เพียงพอ 
-  พร้อมรับการประเมินผลงานอย่างใจกว้างและน ามาปรับปรุงตนเอง 
-  พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของตนเองใหเ้หมาะสมกับคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ 
    งานนั้นๆ 

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวใหท้นัตอ่การเปลี่ยนแปลง 
-  หมั่นศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส 
-  น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมและสัมมนามาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 
-  พัฒนาตนเองเพื่อใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลอืน่ 
-  ติดตามการเปล่ียนแปลงขององค์กรภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
   ของตนเอง 

ร่วมส่งเสริมพัฒนาและสนับสนนุผู้ใต้บงัคับบญัชาใหท้ างานอยา่งเตม็ประสทิธิภาพ 
-  ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้ท างานในหน้าที่ใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะที่หลากหลาย             
-  ให้ความส าคัญและความสนใจในการประเมินศักยภาพ และผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง  
    สม่ าเสมอ 
-  น าเอาจุดเด่นและทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
-  สอนงานและถ่ายทอดความรู้ตา่งๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยูเ่สมอ  
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การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลอืง (Efficiency and Economy) 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับควรท างานโดยเน้นการพัฒนาตนเอง และวิธีการท างานให้ดีที่สุดอยู่
เสมอ ด้วยการวางแผนแสวงหาแนวทางป้องกันรวมทั้งประเมินทางเลือก และตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่สิ้นเปลือง และใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด 

ท างานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
-  เน้นการท างานให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์หลัก วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของบริษัท 
-  มีเป้าหมายในการท างาน และพยายามท าให้ได้ตามที่ก าหนดไว ้
-  ก าหนดเป้าหมายที่ทา้ทาย วัดได้และเป็นไปได้ 

ปรับปรุงกระบวนการท างานให้รวดเร็ว ถูกตอ้ง และทนัตอ่เหตกุารณ์อยู่เสมอ 
-  วางแผน จัดล าดับความส าคัญเร่งดว่นของงานและพยายามท าให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
-  ค้นหาวิธีการปรับปรุงประสิทธภิาพการท างานอยู่เสมอ 
-  ยินดีรับฟังค าวิพากษ์วจิารณ์ หรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น เพื่อน ามาปรับปรุงวิธีการท างาน 
-  หมั่นตรวจสอบและพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของเราให้ทัดเทียมกับองค์กรชั้นน าอื่นอยู่เสมอ 

ใช้ทรัพยากรของบริษทัอย่างรู้ค่า 
-  ตรงต่อเวลา และตรงต่อนัดหมาย 
-  ทุ่มเทความสามารถ และใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อท างานให้ส าเร็จ 
-  ปฏิบัติงานให้ดีที่สุด ด้วยเวลาน้อยที่สุด 
-  ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณของบริษัทอยา่งประหยัดและคุ้มคา่ 
-  ช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ของบริษัท 

ความคดิสร้างสรรค์  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

แนวทางใหม่ๆในการปรับปรุงงานของบริษัท โดยการคิดออกนอกกรอบ ทดลองลงมือปฏิบัติจนเกิดแนวทางที่ดีกว่าและ
เกิดนวัตกรรม (innovation) อันส่งผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท มีผู้กล่าวกันว่าความส าเร็จ 
(success) เป็นอุปสรรคอันหนึ่งต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพราะองค์กรมักจะยึดติดกับความส าเร็จจากวิธีการที่
ผ่านมาในอดีตจนไม่ยอมรับความคิดใหม่ๆ 
การใช้ข้อมูลภายใน เพือ่ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อืน่  
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน ( Inside Information) ของบริษัทที่มี
สาระส าคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีเสรีภาพในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์
เครื่องมือใดๆ ของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ  ในทางการเมือง 
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การให้ขอ้มูลข่าวสาร หรือใหส้ัมภาษณ์ตอ่สื่อมวลชน หรอืต่อสาธารณชน  
 การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทต้องอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวังผู้ที่
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชนหรือต่อสาธารณ 
ชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัท ไม่ว่าในด้านใดอันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests) 
 

การรับเงินหรือประโยชนต์อบแทน  
   กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ อันอาจท าให ้

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ลูกค้าและบริษัท พงึปฏิบัติดังนี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการ 
ส่วนตัวจากลูกค้าคู่คา้ ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการท างานในนามบริษัท 

   2.  กรรมการ ผู้บริหาร  และพนักงานทุกระดับจะไม่กูย้ืมเงินหรือเรีย่ไรเงินจากลูกคา้หรือผู้ท าธุรกจิกบั 
              บริษัท เว้นแต่ เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกคา้ของธนาคารหรือ  
              หรือสถาบันการเงินดังกล่าว        

3.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่รับของขวัญที่มมีูลค่าเกินกว่าปกติ  ประเพณีนิยม
ทีบุ่คคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน 

การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท 
การท าธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลา

ท างานของบริษัท การท าธุรกิจใดๆ กับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัวครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้
ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ก าหนด  

   ห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแขง่ขนักับธุรกิจ 
        ของบริษัท ไม่ว่าผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม 
  

การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบังคับ 
  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และต้องไม่มีส่วนรู้
เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย 
 

การรักษาทรัพย์สินของบริษทั 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น 
 

การก ากบัดูแลและรายงาน 
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการพบเห็นการ
ปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี 
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 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่
ก าหนด อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณนี้ อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี หากมีค าถามหรือข้อสงสัยให้ผู้บริหารและพนักงาน
ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง การตีความ ให้ถือค าชี้ขาดของประธานกรรมการบริหารเป็น
ที่สุด 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 10 มกราคม 2560 
  

 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
 1.  นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล 539,185,000 8.57 
 2.  นายสมบัติ พาณิชชีวะ 402,408,660 6.40 
 3.  นางขวัญใจ ศิลปกุล 185,040,000 2.94 
 4.  นางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช 170,770,200 2.71 
 5.  นายจารุพงศ์ จีนาพันธ ์ 125,262,500 1.99 
 6.  นางอ าไพหาญไกรวิไลย์ 120,000,000 1.91 
 7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 114,417,194 1.82 
 8.  นายศิริธัช โรจนพฤกษ ์ 88,666,660 1.41 
 9.  คณะบุคคลวลัยพร ทวีสุข 83,500,000 1.33 
10.  คณะบุคคลอภิวฒัน์ ทรัพย์สิน 76,417,700 1.21 
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 4,386,353,166 69.71 

รวม 6,292,021,080 100 
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โครงสร้างการบริหาร 
1.  โครงสร้างคณะกรรมการ   
      ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการ 4  ชุด 
 

             1.1   คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 มีจ านวน 11 คน คือ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายมชีัย  ฤชุพันธุ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายอภิวุฒิ  ทองค า รองประธานกรรมการ 
3. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข  บุญเดช รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอารกัษ์    ราษฎร์บริหาร กรรมการ 
5. นายศุทธชิัย    บุนนาค กรรมการ 
6. พลต ารวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก กรรมการ 
7. นางสาววทันยา  วงษ์โอภาสี กรรมการ 
8. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม กรรมการ 
9. ร้อยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล กรรมการ 
10. นายพินิจ  วฒุิพันธุ ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
11. นายจีระศักดิ์  ธเนศนันท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
12. พลอากาศโทชาตชิาย รอดบุญพา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท  
 

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่
เห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้งควบคุมก ากับดูแลการบริหารและการจัดการ     
ของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เว้นแต่ใน 
  เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่น การขายหรือ 
โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของ 
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
ของบริษัท การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น 

3. อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างหน่ึงอย่าง 
ใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข 
อ านาจนั้น ๆ ได้ 

4. ก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินตามนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ฝ่ายบริหารน าเสนอ 
เรื่องที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัท ดูแลและจัดการความเส่ียงของบริษัท รายการระหว่าง 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในเพื่อตรวจสอบดูแลปฏิบัติงานภายใน ด าเนินการ ติดตามผล และประสานงานกับคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

6. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ ต่อการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนและสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มี 
จริยธรรมและมีความโปร่งใสในการก าหนดนโยบายการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน  3 ท่าน ประกอบด้วย 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายพินิจ   วุฒิพันธุ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายจีระศักดิ์          ธเนศนันท์ กรรมการตรวจสอบ 
3. พลอากาศโทชาตชิาย รอดบุญพา กรรมการตรวจสอบ 

   

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้  
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control)  และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal  

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
   

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอภิวุฒิ       ทองค า ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายจีระศักดิ์   ธเนศนันท์        กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายศุทธชิัย    บุนนาค                           กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

 1.   ก าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการ และแต่งตั้งผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองกรรมการ

อ านวยการขึ้นไป เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.   ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นรายเดือน เบี้ยประชุม บ าเหน็ จกรรมการต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 3.   ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อยเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

                4.   ก าหนดตัวชี้วดัเพือ่จ่ายเงินรางวัลจูงใจ และปรับเงนิเดือนประจ าปีของกรรมการอ านวยการ 
5. ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์จายเงินรางวัลจูงใจพนักงานและผู้บริหารให้เหมาะสมกับผลการด าเนินการของบริษัท

ฯ และสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 6.   ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้างประจ าปีให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 7.   พิจารณาก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานระดับกรรมการ

อ านวยการและรองกรรมการอ านวนการสายสารสนเทศ สายบัญชีและการเงิน และสายขายและการตลาด 

 8.   พิจารณาการจัดท าประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทผู้รับประกันภัยเพื่อ
เป็นการคุ้มครองความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการบริหารการลงทนุและเงินลงทนุ  
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอารกัษ์  ราษฎร์บริหาร ประธานกรรมการบริหารการลงทนุและเงินลงทุน 
2. นายศุทธชิัย   บุนนาค กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน 
3. ร้อยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล กรรมการบริหารการลงทุนและเงนิลงทุน 
4. นางสาววทันยา  วงษ์โอภาสี กรรมการบริหารการลงทุนและเงนิลงทุน 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารการลงทนุและเงินลงทนุ 
   1.ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท อนุมัติหลักเกณฑ์การ

ลงทุนและข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบของบริษัท 

   2.พิจารณาสอบทานข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการขายสินทรัพย์ รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุน

ให้เหมาะสม 

  3.พิจารณาความเส่ียงที่เกี่ยวกับการลงทุนและการเงิน 

   4.ปฏิบัติงานและด าเนินการทางด้านการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของ

คณะกรรมการบริษัท 

   5.แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อให้ความเห็นต่อการลงทุน

ใดๆได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

   6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ตาม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

คณะผู้บริหาร (ผู้บริหาร ตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหาร มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายอารกัษ์  ราษฎร์บริหาร ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2. นางสาววทันยา  วงษ์โอภาสี กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
3. นายรักหน่ึง     พหลโยธิน กรรมการอ านวยการสายบริหาร 
4. นายประณต   โกษาคาร รองกรรมการอ านวยการสายบัญชีและการเงิน 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ก าหนดกลยุทธ์และขั้นตอนการด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการก าหนด 
2. ควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท

และพนักงานของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
4. ส่ังการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย 
5. อนุมัติและ/หรือมอบหมายการท านิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทส าหรับธุรกรรมปกติของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 

5  ล้านบาท  
6. ด าเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
7. ประสานงานผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท 
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          8.  ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน 
การก าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานใน
ระดับต่าง ๆ ของบริษัทซึ่งไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารและไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร 
          9.  รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และข้อบังคับของบริษัท 

ทั้งนี้การก าหนดอ านาจอนุมัติและด าเนินการให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ต้องปฏิบัติตามหรือไม่ขัดกับ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุมถือหุ้น และประกาศข้อก าหนดของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.)และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เช่นเรื่องการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนและเรื่องการ
เปิดเผยสารสนเทศ เป็นต้น  

 



 

-69- 

รายละเอียดเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งของกรรมการของบรษิัทย่อย และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ
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1   ยม   ย ฤ  พ     ×

2     ร   รย พ     ร  พ          P

3   ย ภ            P × P

4   ย  ร                   P P P

5   ย       ย        P P P P P P P P

6 พล   ร       ร. ร           ร     P

7   ยพ          พ     P ×

8   ย  ร        ร   ร  ร   ร P P × P P P P P P P P

9   ย            ฤ  ยใ  รรม P

10           ย         ภ   P P P P P P P P P P P P

11 ร  ย    ม.ร. .  ลร     ย  ล P P

12   ยร    ึ   พ ล ย   P P P P P

13   ย ร           ร P P P P P P

14   ยพร ร ยูร     ร          ย  ย P P

15   ยร     ร       พ    P P P

16   ยพ  ร    รพ มพ P P

17   ย   พ     รรมพ   พ   P P

18   ย     ย   รพ       P P P P P P

19   ย     ย        ย ูล P P P P

20   ย     ย   ย     ู   P P

21   ย     ล           รรม ร  ูล P P

22     รร    ถ  ม     P P P P P

23   ย              ล  P P P

24          ย  พย    ล         P P P

25   ย   ล       ยม P P P

บจก.เอ็นไวรอน

เมน ทอล โซลู ช่ัน

อินทิเกรเตอร์

บจก.ซงิค์ 

เทคโนโลยี

บจก.สปริงนิวส์  

   คอร์ปอเรช่ัน

บจก.สปริงนิวส์  

   เทเลวิช่ัน

บจก.ร่วมมือ 

ร่วมใจ
บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรช่ัน

บจก.

ฐานเศรษฐกิจ 

มัลติมีเดีย

บจก. นิวส์ 

เน็ตเวิร์ค 

มัลติมีเดีย

บจก.กรีนเน็ต 1282 ช่ือบริษัท
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หมายเหต ุ ×    =  ประธานกรรมการ    P   =  กรรมการ, ผู้บริหาร, กรรมการตรวจสอบ,   

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน 
 
ผู้มีอ านาจลงนามในบริษัท และบริษัทย่อย    

1. บริษัท นิวส์ เนต็เวิรค์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  ได้แก่ นายอารักษ ์ ราษฎร์บริหาร หรือนายศุทธิชัย บุนนาค 
หรือนายอภิวุฒิ ทองค า หรือนางสาววทันยา วงษ์โอภาสี 
กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท    

2. บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จ ากดั ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท   
3. บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร ์ จ ากัด ไดแ้ก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราส าคัญของบริษัท   
4. บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ได้แก่ นายศุทธิชัย บุนนาค หรือนายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร หรือนางสาวว

ทันยา วงษ์โอภาสี    
กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท   หรือนายศุทธชิัย บุนนาค หรือ
นายอารกัษ ์ ราษฎร์บริหาร หรือนางสาววทันยา วงษ์โอภาสี คนใดคนหน่ึงลงลายมือชื่อร่วมกบักรรมการอื่น
นอกเหนือจากกรรมการท่ีระบุชือ่ข้างต้นรวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคัญของบริษัท 

5. บริษัท ร่วมมือรว่มใจ จ ากัด ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท     
6. บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวชิั่น จ ากดั ได้แก ่กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท   
7. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมเีดีย จ ากดั ได้แก่นายศุทธิชัย บุนนาค หรือนายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร หรือ

นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อรว่มกันและประทับตราส าคัญของบริษัท   หรือ
นายศุทธชิัย บุนนาค หรือนายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร หรือนางสาววทันยา วงษ์โอภาสี คนใดคนหนึ่งลงลายมือ
ชื่อร่วมกับกรรมการอื่นนอกเหนือจากกรรมการท่ีระบุชื่อข้างต้นรวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของ
บริษัท 

8. บริษัท กรีนเน็ต 1282 จ ากดั ได้แก่ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร  หรือ นายธัชพงศ ์ ธรรมพุฒิพงศ์ หรือนาย
ประณต โกษาคาร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเอกชัย ชัยเชิดชกูิจ  
หรือ นายบุญปาลสนันตน์ ธนธรรมตระกูล รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท 

9. บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากดั กรรมการสองคนลงลายมอืชื่อร่วมกันและประทับตราส าคญัของบริษัท 
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2.   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการท้ังคณะ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งนั้น 
ให้พิจารณาจากกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้  
 ในปี 2559 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตง่ตั้งเป็นกรรมการโดยเฉพาะ ทั้งนี้เกณฑ์
ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่
สามารถเอื้ออ านวยต่อธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลตามเกณฑ์คุณสมบัติมาตรา  68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัดพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
 เมื่อมีการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้นถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างใน
การประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า2 เดือนโดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 
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ค่าตอบแทน 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส  โดยน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิต่อไป 
 

นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 

            1.  ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน 
  ประธานกรรมการ   35,000.00   บาท/ เดือน 
  กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร  30,000.00   บาท/ เดือน 
  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
 
 

         2.  ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง 
2.1  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

 กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 
 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  6,000.00      บาท/ ครั้ง 

         บ าเหน็จกรรมการ  ไม่มี 
 
  2.2  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 8,000.00     บาท/ ครั้ง 
 กรรมการตรวจสอบ  6,000.00     บาท/ ครั้ง 
 
 

  2.3  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 ประธานกรรมการ  8,000.00     บาท/ ครั้ง 
 กรรมการ   6,000.00     บาท/ ครั้ง 
 

   2.4  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการก ากับบริษัทย่อยและ /หรือคณะกรรมการอื่น ๆ 
 ประธานกรรมการ  8,000.00     บาท/ ครั้ง 
 กรรมการ   6,000.00     บาท/ ครั้ง 
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ค่าตอบแทนกรรมการ     

    กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ส าหรับรอบบัญชี 2559 
แยกเป็นรายบุคคลดังนี ้

 หน่วย : บาท 
 

ล าดับ รายนามกรรมการ 
ค่าตอบแทน         
รายเดือน 

เบี้ย
ประชุม
กรรมการ
บริษัท 

เบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร
การลงทนุและ
เงินลงทนุ 

เบี้ย
ประชุม
กรรมการ
สรรหา 

เบี้ย
ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวมทั้งสิน้ 

1 นายมชีัย ฤชุพันธุ ์ 420,000.00  -   420,000.00 
2 นายอภิวุฒิ ทองค า 360,000.00  - 24,000.00  384,340.00 
3 ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช 360,000.00  -  48,000.00 408,000.00 
4 นายอารกัษ์ ราษฎร์บริหาร  60,000.00 8,000.00   68,000.00 
5 นายศุทธชิัย บุนนาค 360,000.00  6,000.00 6,000.00  372,000.00 
6 นายพินิจ วฒุิพันธุ ์ 360,000.00  -  64,000.00 424,000.00 
7 นายจีระศักดิ์  ธเนศนันท์ 360,000.00  - 18,000.00  378,000.00 
8 นางสาววทันยา  วงษ์โอภาสี 180,000.00 36,000.00 6,000.00   222,000.00 
9 นายกวิตม์  ศิริสรรพ ์ 360,000.00  -  30,000.00 390,000.00 
10 นายสิโรตม์ อ่องจรติ 310,000.00  -   310,000.00 
11 นายธีระชัย รัตนกมลพร 60,000.00     60,000.00 
12 ร.อ. ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล 271,935.48  -    
13 พล.ต.อ.ดร.เรืองศักดิ์ จรติเอก 271,935.48  -   271,935.48 
14 นายสนธิญาณ ชื่ นฤทัย ใน

ธรรม 
29,032.26  -   29,032.26 

รวม 4,020,903.22 

 
หมายเหตุ  -  พลต ารวจเอก ดร. เรืองศักด์ิ จริตเอก ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี  30 มีนาคม 2559 

- ร้อยเอก หม่อมราชวงศ์จุลรังษ ียุคล  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี  30 มีนาคม 2559และได้รบัการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุนเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2559 

- นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่เมื่อวันท่ื 1 เมษายน 2559 
- นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันท่ื 2 ธันวาคม 2559 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

 
 

                    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงนิของ  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและใช้ 
ประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 

         คณะกรรมการได้จัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 
 

        ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน  และระบบควบคุมภายใน แล ะความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี
แล้ว 
 

          งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ ากัดใน
การตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 
 

        คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียง   
พอต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม 2559 
    
             
                                              นายมีชัย  ฤชุพันธุ ์

       ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการบริษัท   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มิได้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริหารจ านวน  3  ท่าน  และมีกรรมการหนึ่งท่านที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน โดย
ทุกท่านเป็นบุคคลอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดังนี้ 
 

 นายพินิจ    วุฒิพันธุ์   เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ  
      ศ.(พิเศษ)ประสพสุข  บุญเดช         เป็น กรรมการตรวจสอบ 
 นายกวิตม์  ศิริสรรพ ์   เป็น กรรมการตรวจสอบ  
        (ลาออกเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2559) 

 ในปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง ซึ่งได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมตาม
วาระอันควรและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและด าเนินการเป็นรายไตรมาส ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ 
 

 รายงานทางการเงิน 
    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ                       

และ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี  ฝ่ายการจัดการและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้
พิจารณาในประเด็นที่ส าคัญและให้ค าแนะน า   รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท างบ
การเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้  มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาส าหรับผู้ใช้                 
งบการเงิน   ตลอดจนมีความสอดคล้องกับกฎหมาย  ประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป   
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นหลักปฏิบัติโดยสม่ าเสมอ นอกจากนี้ได้สอบทานการเตรียมความพร้อมเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี   IFRS (International Financial Reporting Standards) ที่ก าหนดไว้ 
 

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน ์   
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกีย่วกบัรายการเกี่ยวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้

ทางผลประโยชน์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้การท ารายการต่างๆ  มีความสมเหตุสมผลตามเงื่อนไขที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก าหนดไว้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 
 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
                คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย 
โดยพิจารณาจากรายงานของสายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี  เพื่อประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  การบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ   การด าเนินงานของฝ่าย
บริหารที่สอดคล้องกับนโยบายและอ านาจอนุมตัิที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีการควบคุม
ภายในอย่างเพียงพอ เห็นได้จากการท่ีบริษัทได้ผ่านมาตรฐานจาก ISO 9001:2008  
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การปฏิบัตติามกฎหมาย  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการด าเนินงานของบริษัทฯ  ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
 

การก ากบัดูแลกิจการ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
 

การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของสายตรวจสอบภายใน  ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

แผนการตรวจสอบประจ าปีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบใน
ประเด็นที่ส าคัญ ให้ค าแนะน าในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาความ
เหมาะสมของงบประมาณ จ านวนบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งการประเมินผลงานประจ าปีของสาย
ตรวจสอบภายใน   
 

การพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทน 
             คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจ าปี 2559 โดยพิจารณาถึง
คุณภาพงานสถานะของผู้สอบบัญชี และข้อจ ากัดที่มีสาระส าคัญ หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงาน
อืน่ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงาน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี  บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ ากัด                  
ในรอบระยะเวลาบัญชีปีท่ีผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และส่งมอบงานตรงต่อเวลาอย่างสม่ าเสมอ จึงน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2559 ได้แต่งตั้งให้บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง  โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้

 

1.  นางสาววรรญา  พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   4387  
2.  นายเชิดสกุล อ้นมงคล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   1795 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559  บริษัทฯ จัดระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม  มีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  ที่
เชื่อถือได้   

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี  2559 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทาง
คณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้       
         

             
                         (นายพินิจ  วุฒพิันธุ์)  

                            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด าเนินธุรกิจประกอบด้วย  1.ส่วนงานธุรกิจคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทั้ง
ซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ รวมถึงการให้บริการวางระบบเครือข่าย (Network)   2.ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับส่ือ ประกอบด้วย  
ทีวีดิจิทัล เป็นสถานีข่าว ภายใต้ชื่อ SPRINGNEWS ช่อง 19  และวิทยุ  SPRING RADIO FM 98.5 MHz   3. ส่วนงาน
ธุรกิจการจ าหน่ายและให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม    4. ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับ
ขายสินค้าและบริการ  ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ อินเตอร์เน็ตและส่ืออีเล็กทรอนิกส์  ( SMS) โฆษณาทาง
เว็บไซด์  จ าหน่ายหนังสือและนิตยสาร  และจ าหน่ายสินค้าต่างๆผ่านระบบ Call Center และโทรศัพท์มือถือ    5.ส่วน
งานธุรกิจจ าหน่ายสื่อส่ิงพิมพ์ 
 การด าเนินงานงานปี 2559  จากการด าเนินธุรกิจในส่วนงานรวม บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 
65.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  30.77  เป็นผลจากรายได้การด าเนินงานจากส่วนงานธุรกิจส่ือเพิ่มขึ้น  26.54 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 22.78   ส่วนงานธุรกิจการจ าหน่ายและให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม เพิ่มขึ้น  21.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.36    และส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
10.34 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ  42.43    ในเดือนกันยายน  2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายส่ือ
ส่ิงพิมพ์  ได้ท าสัญญาใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  มีรายได้การด าเนินงาน 21.39 ล้านบาท 
 บริษัทฯ ยังคงด าเนินงานธุรกจิหลักในธุรกิจส่วนงานคอมพวิเตอร์ จ าหน่ายและให้บริการสินค้าเทคโนโลยี่  มี
รายได้จากการด าเนินงานปี 2559   ลดลง 14.69 ล้านบาท  คิดเปน็ร้อยละ 54.73  เป็นผลจากภาวะเศรษฐกจิและภาวะ
ตลาด ท าให้ภาคเอกชนไดช้ลอการลงทุน และจากการยื่นประมูลให้ได้มางานโครงการต่างๆ ในภาครัฐยังอยุ่ระหวา่งการ
แข่งขันประมูลและพิจารณาอนมุตัิ   บริษัทฯ ยังคงด าเนินการธุรกจิตามแผนด าเนินงานของบรษิัท และคาดหวังว่าจะมี
สัดส่วนรายไดเ้พิ่มขึ้น 
 ในปี 2559  บริษัทฯ  มีรายได้รวมทั้งส้ิน  347.49  ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม  1,854.55  ล้าน
บาท  และผลขาดทุนสุทธิ  1,507.06 ล้านบาท    
 

      2559 2558 เพิ่ม / (ลด) 
 (หน่วย : ล้านบาท)     จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
รายได้จากการด าเนินงาน    278.24 212.77 65.47 30.77 
รายได้อื่น    69.25 55.87 13.38 23.95 
ค่าใช้จา่ยจากการด าเนินงาน    -1,854.55 -875.80 978.75 111.75 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ      -1,507.06 -607.16 899.90 148.21 
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2.    การวิเคราะห์ ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

2.1 การวิเคราะห์รายได้ 

ในปี 2559 บริษัทฯ  มีรายได้รวม  347.49  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558  มีรายได้รวม 268.64 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น  78.85 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 29.35   แบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการจ านวน  278.24 ล้าน
บาท  และรายได้อื่นจ านวน  69.25 ล้านบาท     

 รายได้จากการด าเนินงานในปี 2559   278.24  ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558  มีรายได้เนนิงาน  
212.77  ล้านบาท  เพิม่ขึ้น  65.47  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 30.77   เพิ่มขึ้นจากรายได้จากส่วนงานธุรกิจส่ือ  ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มโทรทัศน์ระบบส่ือดิจิทัล  วิทย ุ ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายสื่อส่ิงพมิพ์  รวมทั้งสว่นงานธุรกิจเกี่ยวกับขาย
สินค้าและบริการ    และส่วนงานธุรกิจการจ าหน่ายและให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์และบริการด้านชวีอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม มีรายไดด้ าเนินงานเพิ่มขึ้นรวม 80.16 ล้านบาท   ส าหรับส่วนงานธุรกจิคอมพวิเตอร์ มีรายได้ลดลงรวม 
14.69  ล้านบาท   

 รายได้อื่น  69.25 ล้านบาท เพิม่ขึ้นเมื่อเทยีบกับปี 2558 มีรายไดอ้ื่นรวม 55.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.38 ล้าน
บาท   แบ่งเป็นรายได้ประเภท  ดอกเบี้ยรับ  เงินปันผล  รายได้บรกิารอื่นที่ไม่เกีย่วกับรายได้หลัก  และรายได้คา่เชา่
อาคาร เป็นต้น 

รายได้จากการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงาน 

รายได้จากการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วนงาน  ส่วนงานธุรกิจคอมพิวเตอร์  
ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับส่ือ  ส่วนงานธุรกิจการจ าหน่ายและให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม   ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้าและบริการ และส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายสื่อส่ิงพิมพ์ 

 

  กลุ่มสินค้า     2559 2558 เพิ่ม / (ลด) 
   (หน่วย : ล้านบาท)     จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
  ส่วนงานธุรกิจคอมพิวเตอร ์    12.15 26.84 -14.69 -54.73 
  ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับส่ือ    142.54 116.09 26.45 22.78 
  ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายและให้บรกิารเครื่องมือและอุปกรณ์

ตรวจสอบ 
67.45 45.47 21.98 48.34 

        ชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม            
  ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้าและ

บริการ 
   34.71 24.37 10.34 42.43 

  ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายสื่อส่ิงพิมพ ์    21.39 - 21.39 100.00 
  รวมรายได้จากการด าเนินงาน    278.24 212.77 65.47 30.77 
  รายได้อื่น    69.25 55.87 13.38 23.95 
  รวมรายได ้     347.49 268.64 78.85 29.35 
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ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

รายได้จากการด าเนินงานในปี 2559  12.15  ล้านบาท  เทียบกับปี 2558  มีรายได้ด าเนินงาน 26.84  ล้านบาท  
ลดลง 14.69  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.73   เป็นผลจากงานโครงการต่างๆ จากส่วนงานของรัฐใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการเรื่องงบประมาณในแต่ละโครงการค่อนข้างนาน   เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ  การเมือง  ภาวะตลาด และ
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถจะประมูลงานจากภาครัฐได้ตามที่คาดการณ์ไว้  จึงเป็น
สาเหตุท าให้รายได้ของบริษัทลดลง  บริษัทฯ ยังได้รับงานจากภาคเอกชน แต่เป็นงานที่ยังไม่สามารถสร้างรายได้จ านวน
มากให้กับบริษัท 

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงาน  7.07 ล้าน
บาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มีรายได้จากการด าเนินงาน 4.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  2.15 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 43.70   
แบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้า  3.85 ล้านบาท  รายได้จากการให้บริการพัฒนาระบบและบ ารุงรักษาโปรแกรม  2.24 
ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน  0.98 ล้านบาท     

บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จ ากัด  ในปี 2559  บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงาน  8.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558   
มีรายได้จากการด าเนินงาน  22.73 ล้านบาท  ลดลง 13.87 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 61.02  แบ่งเป็นรายได้จากการขาย
สินค้า 6.07 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ  2.79 ล้านบาท  เป็นผลจากบริษัทไม่สามารถประมูลงานโครงการ
จากหน่วยงานภาครัฐได้ตามที่คาดการณ์ไว้   

ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ 

ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับส่ือ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับส่ือ เป็นส่ือ มัลติ-แพลตฟอร์ม ครบวงจร 
ครอบคลุมทุกสื่อ  ท้ังทีวีดิจิทัล วิทยุ หนังสือพิมพ์  นิตยสาร และอื่นๆ   ปี 2559 ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับส่ือ  มีรายได้จาก
การด าเนินงานรวม  142.54 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2558  มีรายได้จากการด าเนินงานรวม 116.09 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น
จ านวน  26.45 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 22.78   ซึ่งด าเนินงานภายใต้  บริษัทสปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัดและ
บริษัทย่อย    และบริษัทนิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จ ากัดและบริษัทย่อย   

บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  มีรายได้จากการให้ข้อมูลข่าวสาร ผลิตข่าวและรายการโทรทัศน์ 
ออกอากาศทางช่องทีวีดิจิทัล รวมทั้งสื่อสมัยใหม่ (New Medias)  

บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด   เป็นบริษัทย่อยของบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  เป็นผู้ได้รับสิทธิ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ทีวีดิจทัล ซึ่งเป็นสถานีข่าว ภายใต้ชื่อ  SPRINGNEWS ช่อง 19  มีรายได้จากค่าโฆษณา 

ปี 2559 บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัทย่อย บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด  มีรายได้จาก
การด าเนินงาน  130.20 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2558  มีรายได้จากการด าเนินงาน  113.40 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจ านวน  
16.80 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 14.81   เป็นผลจากบริษัทได้มีการพัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยและปรับปรุง
เนื้อหารายงานข่าวให้ทันเหตุการณ์ตลอดจนจัดหารายการอื่นที่น่าสนใจ  ท าให้บริษัทได้รับค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น  แต่ด้วย
อัตราค่าโฆษณาของบริษัทยังเป็นราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับส่ือบริษัทอื่น  รายได้ค่าโฆษณาที่เพิ่มขึ้น จึงยังไม่ได้เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้   และด้วยบริษัทมีเป้าหมายจะพัฒนาให้มีความทันสมัยและ มีศักยภาพในการออกอากาศ และ
ขยายช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้ชม  ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือพันธมิตรกับสถานีโทรทัศน์ข่าว CNN เพื่อเสริมสร้างความ
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แข็งแกร่งในการน าเสนอและการรายงานข่าว เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560   บริษัทคาดหวังในปี 2560  
บริษัทจะมีรายได้ค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นในสัดส่วนท่ีท าให้บริษัทเติบโตและสามารถขยายธุรกิจในด้านอื่นได้อีก 

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จ ากัด  ด าเนินธุรกิจส่ือวิทยุ ภายใต้ชื่อ SPRINGRADIO FM 98.5 MHz  
บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการด้านส่ือวิทยุจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เริ่มออกอากาศเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558   

ปี 2559  บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงาน 13.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558  มีรายได้จากการด าเนินงาน  
2.70 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 10.96 ล้านบาท  ซึ่งเป็นการด าเนินงานทั้งปี   บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้  เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ฟังเปล่ียนไปตามเทคโนโลยี่ที่รุดหน้า ไม่ว่าจะเป็น YouTube, Face book. ท าให้
ส่งผลกระทบกับส่ือวิทยุ  ซึ่งบริษัทต้องปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้ฟังและให้มีช่องทางในการรับฟังผ่านหลายทาง   การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ฟังและผู้ด าเนินรายการให้มีความสัมพันธ์ท่ีดี  เพื่อให้มีผลกับรายได้ค่าโฆษณา 

ส่วนงานธุรกิจการจ าหน่ายและให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จ ากัด  ด าเนินธุรกิจการจ าหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับ
เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม  ด้านอากาศ  เสียง  และสาธารณภัย  เป็นธุรกิจที่ต้องใช้
ความช านาญเฉพาะทาง   รายได้ของบริษัทประกอบด้วย  ขายชุดเครื่องมือตรวจวัดสิ่งแวดล้อม  ให้บริการก่อสร้างสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ   ให้บริการบ ารุงรักษาระบบตรวจวดัมลพิษปล่องระบาย  และให้บริการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและ
ควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  เป็นต้น 

ปี 2559 บริษัทมีรายได้จาการด าเนินงาน  67.46 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2558  มีรายได้จากการด าเนินงาน  
45.47 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 21.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.36     แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 27.44 ล้านบาท  และ
รายได้จากการให้บริการ  40.02 ล้านบาท   บริษัทมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทได้รับผลตอบรับที่
ดีจากผลงานในปีที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  บริษัทได้ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความเข้มแข็งที่จะแข่งขันกับ
บริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน  และคาดว่าในปี 2560 บริษัทจะมีรายได้เติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้น 

ส่วนงานธุรกิจการที่เกี่ยวกับการขายและบริการ 

บริษัท กรีนเน็ต 1282 จ ากัด ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้าและให้บริการ  ข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
อินเตอร์เน็ตและส่ืออีเล็กทรอนิกส์ ( SMS)   โฆษณาทางเว็บไซด์  จ าหน่ายหนังสือและนิตยสาร  และจ าหน่ายสินค้า
ต่างๆผ่านระบบ call Center และโทรศัพท์มือถือ    

ปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงาน  34.71 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2558  มีรายได้จากการด าเนินงาน  
24.37 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 10.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.43  แบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้า 21.14 ล้านบาท  และ
รายได้จากการให้บริการ  13.57 ล้านบาท   บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าบริการโฆษณาทางเว็บไซด์และการจ าหน่าย
หนังสือและนิตยสาร   
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ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ 

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด  บริษัทย่อยของบริษัท นิว ส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จ ากัด ด าเนิน
ธุรกิจจ าหน่ายสื่อส่ิงพิมพ์   ซึ่งบริษัทได้ท าสัญญาใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  ระยะเวลา 30 
ปี  เริ่มด าเนินธุรกิจ เมื่อวันท่ี  6 กันยายน 2559 

ปี 2559  บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงาน  21.39 ล้านบาท  แบ่งเป็นรายได้จากการขายหนังสือพิมพ์  
3.60 ล้านบาท และรายได้ค่าโฆษณา  17.79 ล้านบาท  การด าเนินในปี 2559 ซึ่งเริ่มด าเนินการเป็นปีแรก   บริษัท
คาดหวังในปี 2560  รายได้มีอัตราเติบโตสูงขึ้น 
 

รายได้อื่น 
 

        2559 2558 เพิ่ม / (ลด) 
 (หน่วย : ล้านบาท)     จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
  ดอกเบี้ยรับ    16.72 30.18 -13.46 -44.60 
  รายได้เงินปันผล/ส่วนแบ่งก าไร    12.34 11.53 0.81 7.03 
  ก าไรจากการขายทรัพย์สิน    - 0.03 -0.03 -100.00 
  ก าไรขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์    0.33 2.50 -2.17 -86.80 
  รายได้คา่เชา่อาคาร    1.71 1.48 0.23 15.54 
  รายได้อื่น    38.15 10.15 28.00 275.86 
        69.25 55.87 13.38 23.95 

 

ปี 2559  กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น  69.25  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มีรายได้อื่น  55.87 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 13.38 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 23.95   ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ  เงินปันผล/ ส่วนแบ่งก าไร   รายได้อื่นที่ไม่
เกี่ยวกับรายได้หลัก  และรายได้จากการให้เช่าอาคารพหลโยธินเพลส  ชั้น17 

2.2  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

 

      บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานรวม 1,854.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558  มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม  875.80 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น
978.75  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 111.75 

 

        2559 2558 เพิ่ม / (ลด) 
 (หน่วย : ล้านบาท)     จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 
  ต้นทุนขายและบริการ    526.35 502.17 24.18 4.82 
  ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร    258.90 258.53 0.37 0.14 
  หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ    43.07 45.05 -1.98 -4.40 
  ขาดทุนจากการด้อยคา่เงินลงทุน    0.07 - 0.07 100.00 
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  ขาดทุนจากการด้อยคา่ค่าความนิยม    2.00 10.80 -8.80 -81.48 
  ขาดทุนจากการด้อยคา่ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้

บริการโทรทัศน ์
953.90 - 953.90 100.00 

  ต้นทุนทางการเงิน    70.41 58.69 11.72 19.97 
  ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในการร่วมคา้    -0.15 0.56 -0.71 100.00 
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล      - - - 
        1,854.55 875.80 978.75 111.75 

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

ปี 2559  กลุ่มบริษัท มีต้นทุนขาย และต้นทุนบริการรวม  526.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีต้นทุน
ขายและต้นทุนบริการ  502.17 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  24.18 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 4.82   และเมื่อพิจารณาสัดส่วน
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการต่อรายได้จากการขายและบริการปี 2559  มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 189.17  ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558  ซึ่งมีสัดส่วนต่อรายได้ขายและบริการคิดเป็นร้อยละ 241.14  เป็นผลจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ท าให้สัดส่วนของต้นทุนขายและต้นทุนบริการลดลง 

     
   ต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิม่ขึ้น  24.18 ล้านบาท  จากส่วนงานธุรกจิเกี่ยวกับส่ือ  ซึ่งเป็นต้นทุนส่ือ

วิทย ุSPRING RADIO  ซึ่งป ี2559 ได้ด าเนินงานท้ังป ี ประกอบไปด้วย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ส่ือ
วิทยุจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.)  ค่าจา้งผลิต  
รายการจากผู้ผลิตภายนอก ค่าจา้งผู้ด าเนินรายการ และในเดอืน กันยายน 2559   บริษัทได้ท าสัญญาใช้สิทธิ
เครื่องหมายการคา้ในธุรกิจจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ท าให้มตี้นทุนรวมเพิ่มขึ้น   ส าหรับส่ือทีวีดิจิทัลจากการควมคมุคา่ใช้จ่าย
และการปรับการท างานใหม้ีประสิทธิภาพดีขึ้น ท าใหต้้นทุนลดลง    ส าหรับส่วนงานธุรกิจคอมพิวเตอร์   ส่วนงานธุรกิจ
การจ าหน่ายและให้บริการเครื่องมือและอุปกรณต์รวจสอบชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม  และส่วนงานธุรกิจขายสินค้าและ
ให้บริการ   มีต้นทุนขายและต้นทนุบริการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผันแปรเป็นไปตามรายได้ขายและใหบ้ริการ   
 

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร  

ปี 2559 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม  258.90 ล้านบาท   เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  258.53 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  0.37  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.14   เป็นผลจากการที่
บริษัทได้มีการควบคุมภายในและปรับการท างานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  และบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของ
บริษัทฯอย่างรัดกุม    

      และบริษัทฯได้มีการบันทึกด้อยค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล  
953.90 ล้านบาทท้ังจ านวน โดยการด้อยค่าใบอนุญาตนั้น ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ภายใต้ข้อมูลและสมมติฐานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการคาดการณ์เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราการเจริญเติบโต และ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ได้สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจทีวีดิจิทัลในปัจจุบัน     และบริษัทได้บันทึก
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 43.07 ล้านบาท   บันทึกด้อยค่าค่าความนิยมจากส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพ์ 2.00 
ล้านบาท    
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

 

ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินรวม  70.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีต้นทุนทาง
การเงิน 58.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  11.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.97  เป็นผลจากบริษัทย่อยได้เงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินอื่นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  

 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

ปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากบริษัทได้สิทธิทางภาษีได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน ได้รับยกเว้นภาษีทั้งหมด  ส้ินสุด 19 มีนาคม 2559  และมีผลขาดทุนสะสมซึ่งใช้สิทธิทางภาษีได้ 5 ปี 

 

 2.3  ก าไรจากการด าเนนิงาน 
 

       ปี 2559 บริษัทฯ  มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ -89.17  และปี 2558  มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ -141.14  เมื่อ
เทียบกับรายได้จากการด าเนินงาน  และบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน ปี 2559 และ ปี 2558  บริษัทฯ มีอัตราก าไร
จากการด าเนินงานร้อยละ -516.33   และร้อยละ -262.89 (ตามล าดับ)   สาเหตุหลักบริษัทฯ มีผลขาดทุนในการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง   เนื่องจากบริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มส่วนงาน
ธุรกิจเกี่ยวกับส่ือสูงมาก  แม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นในแตล่ะปี และมีการควบคุมการใชจ้่ายอย่างรัดกุม   บริษัทฯ มี
ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงิน ปี 2559 จ านวน 1,436.65 ล้านบาท   เพิ่มขึ้นจากปี 2558  ซึ่งมี
ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินจ านวน  559.36  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  877.29 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
156.84  เป็นผลจากการบันทึกด้อยค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 953.90 ล้าน
บาททั้งจ านวน   

 

  2.4  ก าไรสุทธิ 
 

       ในปี 2559  บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ  1,507.06 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 541.63 ของรายได้รวม  เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุน  607.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 285.36  ของรายได้รวม   
 

3.  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
ฐานะการเงินของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 2559 2558 เพิ่ม/ (ลด) 
จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 

  สินทรัพย์รวม 2,178.39 3,362.98 -1,184.59 -35.22 
  หน้ีสินรวม 1,525.34 1,035.60 489.74 47.29 
  ส่วนของผู้ถือหุ้น 653.05 2,327.38 -1,674.33 -71.94 
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ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
 

การวิเคราะห์สินทรัพย์ 
 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  และ ณ 31 ธันวาคม 2558   จ านวนเงิน 2,178.39 ล้าน
บาท  และ  3,362.98  ล้านบาท  ตามล าดับ  ลดลง  1,184.59  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.22 

ปี 2558  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม  3,362.98 ล้านบาท  ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน  367.37  ล้านบาท 
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,995.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.92 และ 89.08 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ 
สินทรัพย์หมุนเวียนเกิดจากเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดจ านวน  151.20 ล้านบาท  เงินลงทุนชั่วคราวจ านวน 3.56 
ล้านบาท   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ านวน  172.34 ล้านบาท  เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน  24.45 ล้านบาท  และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารที่ติด
ภาระค้ าประกัน  1,001.22 ล้านบาท   เงินลงทุนระยะยาว  662.83 ล้านบาท    ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้
บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล  1,031.38  ล้านบาท  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการด าเนินงานจ านวน และสินทรัพย์
ถาวรอื่น  285.42  ล้านบาท ซึ่งรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น17 มีราคาตามบัญชี  6.32 
ล้านบาท ราคาประเมิน  23.68 ล้านบาท  ปัจจุบันได้ให้ผู้อื่นเช่าเพื่อเป็นรายได้ของบริษัท 

ปี  2559  บริษัทฯ มีสินทรัพย์สินรวม  2,178.39  ล้านบาท   ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 531.01 ล้านบาท 
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,647.03 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 24.38 และ 75.62 ของสินทรัพย์รวม  ตามล าดับ  ปี
2559  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลง  1,184.59  ล้านบาท เทียบกับปี 2558  ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด  289.71 ล้านบาท   เงินลงทุนชั่วคราว  3.89 ล้านบาท  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ านวน  219.51 ล้านบาท   
สินค้าคงเหลิอ 12.39 ล้านบาท  และเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  4 ล้านบาท     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน   744.44 ล้านบาท  เงินลงทุนระยะยาว  489.03  ล้านบาท    
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  223.49 ล้านบาท  และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  160.07 ล้านบาท   

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวมปี 2559 และ ปี 2558  มีอัตราร้อยละ -69.18  และ ร้อยละ -18.06   
มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2559 และปี 2558  มีอัตราร้อยละ  -657.27 และร้อยละ -241.72  และมี
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ปี 2559 จ านวน  0.13 ครั้ง และปี 2558 จ านวน  0.06 ครั้ง  บริษัทมีอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ลดลง  เป็นผลจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษทั ประเภทเงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระค้ าประกันลดลงตาม
มูลค่าที่ได้ช าระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล    เงินลงทุนระยะยาวลดลงตามราคาที่
ปรับตัวลดลง  และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลลดลง  โดยได้บันทึกด้อยค่าใบอนุญาต
ฯ ทั้งจ านวน 953.90 ล้านบาท  ซึ่งได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระภายใต้ข้อมูลและ
สมมติฐาน 
ของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการคาดการณ์เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราการเจริญเติบโต และประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตที่ได้สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจทีวีดิจิทัลในปัจจุบัน  ผลตอบแทนจากความสามารถบริหารการใช้
สินทรัพย์ยังให้ตอบแทนได้ไม่เต็มความสามารถ  เนื่องจากต้องใช้เวลาในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
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 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2559 2558 เพิ่ม/ (ลด) 
จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 

  ลูกหนี้การคา้   77.66 73.01 4.65 6.37 
  ลูกหนี้อื่น    141.84 102.24 39.60 38.73 
      219.50 175.25 44.25 25.25 
  ลูกหนี้การคา้แยกตามอายุหนี้          
  ส่วนท่ียังไม่ออกใบแจง้หน้ี  25.18 17.38 7.80 44.88 
  ลูกหนี้การคา้ที่อยู่ในก าหนดช าระ  32.03 25.86 6.17 23.86 
    แยกตามอายุหนี้ท่ีค้างช าระดังนี้          
    - ไม่เกิน 3 เดือน   24.14 15.91 8.23 51.73 
    - 3-6 เดือน   1.58 0.96 0.62 64.58 
    - 6-12 เดือน   0.15 1.35 -1.20 -88.89 
    - มากกว่า 12 เดือน   34.12 38.82 -4.70 -12.11 
      117.20 100.28 16.92 16.87 
  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ   -39.54 -27.27 12.27 44.99 
          77.66 73.01 4.65 6.37 

 

 

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558    77.66 ล้านบาท 
และ 73.01  ล้านบาท ตามล าดับ  เพิ่มขึ้น  4.65  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.37  มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า 
ปี 2559 และ 2558  จ านวน 1.41  ครั้ง และ 1.19 ครั้ง ตามล าดับ ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย ปี2559  จ านวน  258 วัน 
และ ปี 2558  307 วัน  ระยะเวลาเก็บหน้ีของบริษัทเฉล่ียอยู่ระหว่างระยะในก าหนดช าระ ไม่เกิน 3 เดือน   และมากกว่า 
12 เดือน ซึ่งเป็นลูกหนี้จากส่วนงานรัฐบาลและเอกชน  และมูลค่าหน้ีจ านวนเงินสูง  บริษัทได้ติดตามทวงถามตาม  แต่ยัง
ไม่ได้รับช าระหนี้  บริษัทฯ ได้ด าเนินการทางกฎหมายฟ้องร้องคดีความ 

บริษัทฯ มีเครดิตให้กับลูกหนี้ โดยปกติเครดิต  30 วัน ส าหรับลูกหนี้บริษัทเอกชนหรือบุคคลธรรมดาทั่วไป และ  
เครดิต 45 วัน ส าหรับลูกหนี้จากส่วนงานรัฐบาล 
 หากวิเคราะห์อายุหนี้ตามระยะเวลาลูกหนี้คา้งช าระ  จะพบว่าลูกหนี้การค้าที่อยูใ่นก าหนดระยะเวลาช าระ ในปี 
2559 และ ปี 2558  จ านวน  25.18  ล้านบาท และ 17.38  ล้านบาท ตามล าดับ  เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 7.80 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 44.88   
 อายุหนี้ไม่เกิน 3 เดือน  ในปี 2559 และปี 2558  มีลูกหนี้ที่ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน จ านวน  24.14 ล้านบาท  
และ  15.91  ล้านบาท  ตามล าดับ  เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน  8.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.73  เนื่องจากได้รับ
ช าระหนี้ตามระยะเวลาเครดิต 
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 อายุหน้ีระหว่าง 3-6 เดือน  ในปี 2559 และปี 2558  มีลูกหนี้ท่ีค้างช าระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน  
1.58 ล้านบาท  และ  0.96  ล้านบาท  ตามล าดับ  เพิ่มขึ้นจากปี 2558  จ านวน  0.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.58  ไม่
กระทบกับกระแสเงินสดของบริษัท  เนื่องจากมีมูลหนี้จ านวนไม่สูง 

อายุหน้ีระหว่าง 6-12 เดือน  จะพบว่ามีมูลหน้ีจ านวนไม่สูง  ลูกหนี้ซึ่งมีปัญหาทางการเงินบ้างที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาเศรษฐกิจ  แต่ยังคงติดตามได้ เพียงยืดระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้ให้ 
 อายุหน้ีมากกว่า 12 เดือน  บริษัทได้บันทึกตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแล้วทั้งจ านวน เป็นลูกหนี้จากทั้งส่วนงาน
รัฐบาลและเอกชน  เนื่องจากมีปัญหาจากการส่งมอบ ในงานส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี่  

บริษัทฯ จะพิจารณาบันทึกตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ และ
ระยะเวลาของการช าระหนี้  โดยพิจารณาจากลูกหน้ีแต่ละราย ทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน 

 

ลูกหนี้อื่น 
 

บริษัทฯ มีลูกหนี้อื่นปี 2559 และปี 2558  จ านวน  141.84 ล้านบาท และ 102.24 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 39.60 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.73  ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  เงินทดรองจ่าย  เงินประกัน  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 
เงินมัดจ า ลูกหนี้กรมสรรพากร ดอกเบี้ยค้างรับ และลูกหนี้อื่น  รายการลูกหนี้อื่นบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในงบ
การเงินปี 2559 หัวข้อ 9  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  หน้าที่ 30-31 

 
 

สินค้าคงเหลือ 
 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

    2559 2558 เพิ่ม/ (ลด) 
    จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 

  ส่วนงานธุรกิจคอมพิวเตอร ์     - 0.75 -0.75 -100.00 
  ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับส่ือ     - - - - 
  ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายและให้บรกิารเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบ 3.14 4.98 -1.84 -36.95 
        ชีวอนามยัและ

ส่ิงแวดล้อม 
            

  ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้าและ
บริการ 

   8.71 8.54 0.17 100.00 

  ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายสื่อ
ส่ิงพิมพ ์

    0.53 - 0.53 100.00 

              12.38 14.27 -1.89 -13.21 
 
บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  จ านวน  12.38 ล้าน

บาท และ 14.27 ล้านบาท  ตามล าดับ ลดลงจากปี 2558 จ านวน  1.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.21  เป็นสินค้า
คงเหลือจากส่วนงานธุรกิจการจ าหน่ายและให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม  3.14 
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ล้านบาท เป็นสินค้าประเภทเครื่องมือและอะไหล่    ส่วนงานธุรกิจขายสินค้าและให้บริการ  8.71 ล้านบาท เป็นสินค้า
ประเภทหนังสือและนิตยสาร  และส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายหนังสือพิมพ์  0.53 ล้านบาท 

กลุ่มส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  สินค้าคงเหลือในปี 2559 ได้บันทึกค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัยทั้งจ านวน  
เนื่องจากสินค้ามีอายุเกิน 1 ปี  สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี่ ซึ่งมีการพัฒนาให้ทันสมัยตลอดเวลา  มูลค่าสินค้า
คงเหลือปี 2559 จ านวน  0.38 ล้านบาท  

ส่วนงานธุรกิจการจ าหน่ายและให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบด้านชีวอนามัยและสิงแวดล้อมปี 
2559 มีสินค้าคงเหลือ  3.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจ านวน  4.98 ล้านบาท  ลดลง 1.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 36.95   เป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์และอะไหล่เพื่อจ าหน่ายและให้บริการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ
ด้านชีวอนามัย  ซึ่งต้องส ารองไว้ให้เพียงพอตามสัญญางานของแต่ละโครงการ  ซึ่งมีระยะเวลาของโครงการ 1-3 ปี  และ
สินค้าคงเหลือบางส่วนเป็นสินค้าที่รอน าส่งให้ลูกค้า 

ส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับขายและบริการ  ปี 2559  มีสินค้าเหลือประเภทหนังสือและนิตยสาร จ านวน 8.71 ล้าน
บาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2558  มีจ านวน  8.54 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 0.17  คิดเป็นร้อยละ 1.99  มีการเติบโตของยอดขายอย่าง
ต่อเนื่อง  แม้ว่ามีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าไม่สูง 

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ มีอัตราการหมุนเวียนลดลง  ปี 2559 และ ปี 2558  
จ านวน 81 วัน และ 88 วัน  ตามล าดับ หรือในอัตรา 4.46 ครั้ง และ 4.12 ครั้ง  ตามล าดับ บริษัทฯ มีการปรับลดราคาทุน
ของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับตามรายการของสินค้าที่มีราคาเทียบเคียง   

การบันทึกค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัย  สินค้าในส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี มี
ความทันสมัย ท าให้มีอายุของการปรับเปล่ียนเร็ว  บริษัทฯ มีนโยบายในการบันทึกค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัย 6 เดือน – 2 ปี  
ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสินค้าที่จะน าเสนอสินค้าใหม่ออกขายและความต้องการของผู้ซื้อ และตัดออกจากบัญชี โดยพิจารณา
เป็นแต่ละรายการสินค้า 

 

เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า  
 

บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อยจ านวน 95.99 ล้าน
บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 รายการเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 15  หน้าที่ 38 

เงินลงทุนในบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  จ านวน 2,000 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ 
ได้บันทึกด้อยคา่เงินลงทุนทั้งจ านวน  ได้บันทึกด้อยคา่ฯ ในปี 2555 จ านวน  199.999 ล้านบาท  ปี 2558 จ านวน  300 
ล้านบาท  และปี 2559   1,499.99 ล้านบาท ทั้งจ านวนทีเ่หลือ   เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเกินทุนและพิจารณา
ผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับคืนในอนาคต  และความสามารถในการท าไรของบรษิัท  มีแนวโน้มบริษัทยังไม่สามารถ
ด าเนินธุรกิจให้มีผลการด าเนินงานมีก าไรได้ในระยะเวลาส้ันๆ   และจากการใหม้ีการประเมินมูลคา่ยุติธรรมของเงิน
ลงทุนโดยที่ปรึกษาทางการเงินอสิระภายใต้ข้อมูลและสมมตฐิานของฝ่ายบริหารเกีย่วกับการคาดการณ์เกี่ยวกับรายได้ 
ค่าใช้จา่ย อัตราการเจริญเติบโต และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต   ท าให้บรษิัทต้องบันทึกด้อยคา่เงินลงทุนใน
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ท้ังจ านวน   

  และในปี 2555 บริษัทสปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ได้ลงทุนในบริษัทย่อย  (บริษัทย่อยทางอ้อม)  บริษัท 
สปริงนิวส์  เทเลวิชั่น จ ากดั  ด าเนินผู้ได้รับสิทธิใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถี่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล  เป็นสถานีขา่ว ภายใต้
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ชื่อ  SPRINGNEWS ช่อง 19   มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท   ปี 2559  บริษัทฯไดม้ีการบันทึกด้อยค่าใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถีเ่พื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล   953.90 ล้านบาทท้ังจ านวน โดยการด้อยคา่ใบอนุญาตนั้น ได้มีการ
ประเมินมูลคา่ยุติธรรมจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระภายใต้ข้อมลูและสมมติฐานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการคาดการณ์
เกี่ยวกับรายได ้ค่าใชจ้่าย อัตราการเจริญเติบโต และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ได้สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจ
และธุรกิจทีวดีิจิทัลในปัจจุบัน 

เงินลงทุนในบริษัทท กรีนเน็ต 1282 จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  มีมูลค่าคงเหลือ  20.19  ล้านบาท 
สัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.99  โดยมีทุนจดทะเบียน 19 ล้านบาท บริษัทได้พิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัท กรีนเน็ต 
1282 จ ากัด จากงบการเงินและงบกระแสเงินสด  ณ 31 ธันวาคม 2559  บริษัท กรีนเน็ต 1282 จ ากัด  มีผลขาดทุนสะสม
เกินทุน และจากการได้พิจารณาผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับคืนในอนาคต  ความสามารถในท าก าไร และแนวโน้มการ
เติบโตของบริษัท โดยพิจารณาจากสมมติฐานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการคาดการณ์เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราการ
เจริญเติบโต และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  ท าใหบ้ริษัทต้องบันทกึด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท กรีนเน็ต 1282 
จ ากัด จ านวน  20.19  ล้านบาททั้งจ านวน   

 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวน  

223.48  ล้านบาท และจ านวน  244.89  ล้านบาท ตามล าดับ   ลดลงจากปี 2558 จ านวน  21.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 8.74   ลดลงเป็นผลจากค่าเส่ือมราคา  เป็นสินทรัพย์ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากส่วนงานธุรกิจเกี่ยวกับส่ือ 
ประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ออกอากาศ 

 

 หนี้สิน 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ  มีหนี้สินรวม  1,525.34 ล้านบาท  ประกอบด้วยหน้ีสินหมุนเวียน  จ านวน  

1,088.17 ล้านบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียน จ านวน 437.17 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน  651 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 148.91  เป็นผลจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน จ านวน 240 ล้านบาท ในบริษัทย่อย
ทางอ้อม บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และเจ้าหนี้จากหุ้นเพิ่มทุนจ านวน  465.60 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  ท าให้
บริษัทฯ ยังไม่สามารถจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 โครงสร้างเงินทุน 
   บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  จ านวน  653.05 ล้านบาท ประกอบด้วย  หุ้นสามัญ

จ านวน  14,695,874,880 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 5 บาท โดยมีทุนที่ออกและช าระแล้ว ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 
6,292,021,080 หุ้น 

 ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 1,525.34 ล้านบาทและส่วนของผู้
ถือหุ้น  653.05 ล้านบาท  มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่แสดงถึงความสามารถในการช าระหนี้สิน
ระยะยาวของบริษัท   ส าหรับปี 2559  บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จาก 0.44 เท่า ในปี 2558  
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เป็น 2.34 เท่า ในปี 2559  ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนหนี้สินสูงขึ้น แสดงว่าผู้ถือหุ้นมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น และ
บริษัทมีความเส่ียงด้านการเงินต่ า  เพราะเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่ได้จากการกู้ยืมเงินจะมีต้นทุนทางการเงินต่ ากว่า
การใช้เงินทุนหมุนเวียนจากหุ้นสามัญของบริษัท  และบริษัทมีการควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างรัดกุมและ
ระมัดระวัง  มีการด าเนินที่ดีท าให้อัตราการเติบโตของธุรกิจสูงขึ้น  ท าให้ปัจจัยความเส่ียงของธุรกิจน้อยลง 
 
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินลงทุน 

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 
 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธไิด้มาและ(ใช้ไป)จาก
การด าเนินงานสุทธิ จ านวน  -382.87 และ -352.82 ล้านบาท (ตามล าดับ)   กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนในปี 
2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาและ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน  -115.13 ล้านบาท มาจากบริษัทได้รับคืนเงินฝาก
ธนาคารท่ีติดภาระค้ าประกัน 256.78 ล้านบาท   เงินปันผล 12.37 ล้านบาท  และบริษัทจ่ายซื้อสิทธิการใช้เครื่องหมาย
การค้าในธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์  120 ล้านบาท  จ่ายเจ้าหนี้ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 241.60 ล้าน
บาท และกระแสเงินสดสทุธิจากการได้มาและ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 636.52 ล้านบาท  และในปี 2559  
บริษัทมีเงินสดรับในเจ้าหนี้จากหุ้นเพิ่มทุน  465.60 ล้านบาท  เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 240 
ล้านบาท มีดอกเบี้ยจ่าย 21.56 ล้านบาท   ซึ่งสรุปโดยรวมในปี 2559  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นทั้งส้ิน  138.51  
ล้านบาท   

 

สภาพคลอ่งของบริษทั 
 บริษัทฯ มีอัตราสภาพคล่องในปี 2559 และปี 2558 ด้วยอัตราส่วนสภาพคล่อง  0.49 เท่า และ 1.05 เท่า 
ตามล าดับ  แสดงว่าสภาพคล่องของบริษทัอยู่ในต่ า ต้องควบคุมการใช้เงินอย่างระมัดระวัง เพื่อให้สภาพคล่องของบริษัท
ด าเนินไปได้โดยไม่สะดุด และต้องเร่งจัดหาเงินเพื่อน ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  แม้ว่าสภาพ
คล่องของบริษัทอยู่ในสภาพของเงินสดที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อใช้ในการด าเนินงานของบริษัท   ณ 31 ธันวาคม 2559 
จ านวน 289.71 ล้านบาท  เมื่อพิจารณาการด าเนินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว แล้วกระแสเงินสดที่อยู่อาจจะไม่
เพียงพอส าหรับค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานของของบริษทัและบริษัทย่อย ภายในปี 2559 ซึ่งมีต้นทุนและค่าใช้จา่ยในการ
ขายและบริการสูง ดังนั้นเพื่อให้มีสภาพคล่องหมุนเวียนสูงบริษัทฯต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเพื่อน ามาใช้จ่ายหมุนเวียนและ
จ่ายช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคลื่นความถี่ทั้งสื่อทีวีดิจิทัลและวิทยุ 
 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 

1. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และงบประมาณภาครัฐปี 2559  ที่ผ่านการอนุมัติ
จากสภาเรียบร้อยแล้ว  จะท าให้โอกาสทางธุรกิจของบริษทัและบริษัทย่อยมีเพิ่มมากขึ้น  ธุรกิจเอกชน
และองค์กรภาครัฐต่างๆ จะมีการท าธุรกรรมต่างๆ มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายงานและพัฒนาองค์กร
ตามเป้าหมายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณลงมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานองค์กร
ภาครัฐต่างๆ  ท่ีเป็นกลุ่มลูกค้าหลักในปัจจุบันแต่จากปัจจัย เรื่องการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณของ
ภาครัฐยังมีความล่าช้าอย่างต่อเนื่อง จากปีงบประมาณก่อนหน้าจนถึงปัจจุบัน และสภาวะการเมือง
ที่ยังไม่สงบเรียบร้อย ก็เป็นปัจจัยหลักที่ยังมีผลกระทบต่อการขยายงานตามเป้าหมายของบริษัท
ค่อนข้างมาก 
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         2.   การขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจจากเดิมที่เน้นการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวมาเป็น
การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integration) การให้บริการเชิงเทคโนโลยีเฉพาะด้าน  
การพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมกลุ่มโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน การขายหรือให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กบัองค์กรขนาดใหญ่ การพัฒนาโปรแกรมจัดการการส่งข้อมลู  Mobile 
Contents การขยายตลาดเข้าสู่ตลาด  Digital Contents  เพื่อการพัฒนาแอนนิเมชั่น 3 มิติ หรือการสร้างสรรค์ภาพกราฟ
ฟิกส์โดยใช้ Graphic Technology ต่างๆ และการให้บริการเชื่อมโยงระบบซอฟต์แวร์ไปยังนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์
ต่างๆ (Innovative Technology Integration) จะท าให้สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจได้กว้างขวาง ครอบคลุมความ
ต้องการของลูกค้าและสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น 
 

         3.   บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าการเพิ่มบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ทั้งด้านพัฒนาซอฟต์แวร์  ด้านการตลาดและการขาย ด้านบริหารจัดการเป็นจ านวนมาก เพื่อ
รองรับกับการขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้น  กับภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในธุรกิจที่บริษัทและ
บริษัทย่อยประกอบการอยู่ 
 4. การโฆษณาผ่านทางธุรกิจทีวีดิจิทัลก าลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากค่าโฆษณาที่ยังถูกกว่าฟรีทีวี
อยู่มากรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เข้าถึงดิจิทัลดาวเทียมมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน  จะท าให้โอกาสด้านรายได้จากค่าโฆษณาของ 
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด (บริษัทย่อย) มีมากขึ้น รวมถึงการเป็น ผู้
น าเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยการเขียน  โปรแกรม ควบคุม จากต่างประเทศ อาทิ  เครื่องมือ
ตรวจจับความเร็วรถยนต์ เครื่องควบคุมมลพิษ เครื่องควบคุมการจ่ายน้ า หรือโทรทัศน์ 3 มิติ ท่ีไม่ต้องใช้แว่น ส าหรับงาน
โฆษณา เป็นต้น มาท าตลาดในประเทศไทยและมีเป้าหมายในการท าตลาดในภูมิภาคอินโดจีนด้วยของ บริษัท ซิงค์ 
เทคโนโลยี จ ากัด (บริษัทย่อย) และบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จ ากัด จะท าให้โอกาสในการเพิ่ม
รายได้มีมากขึ้นเช่นกัน 
  
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินลงทุน 

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 
 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธไิด้มาและ(ใช้ไป)จาก
การด าเนินงานสุทธิ จ านวน  -382.87 และ -352.82 ล้านบาท (ตามล าดับ)   กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนในปี 
2559 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาและ(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน  -115.13 ล้านบาท มาจากบริษัทได้รับคืนเงินฝาก
ธนาคารท่ีติดภาระค้ าประกัน 256.78 ล้านบาท   เงินปันผล 12.37 ล้านบาท  และบริษัทจ่ายซื้อสิทธิการใช้เครื่องหมาย
การค้าในธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์  120 ล้านบาท  จ่ายเจ้าหนี้ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 241.60 ล้าน
บาท และกระแสเงินสดสทุธิจากการได้มาและ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 636.52 ล้านบาท  และในปี 2559  
บริษัทมีเงินสดรับในเจ้าหนี้จากหุ้นเพิ่มทุน  465.60 ล้านบาท  เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 240 
ล้านบาท มีดอกเบี้ยจ่าย 21.56 ล้านบาท   ซึ่งสรุปโดยรวมในปี 2559  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นทั้งส้ิน  138.51  
ล้านบาท   
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สภาพคลอ่งของบริษทั 
 บริษัทฯ มีอัตราสภาพคล่องในปี 2559 และปี 2558 ด้วยอัตราส่วนสภาพคล่อง  0.49 เท่า และ 1.05 เท่า 
ตามล าดับ  แสดงว่าสภาพคล่องของบริษทัอยู่ในต่ า ต้องควบคุมการใช้เงินอย่างระมัดระวัง เพื่อให้สภาพคล่องของบริษัท
ด าเนินไปได้โดยไม่สะดุด และต้องเร่งจัดหาเงินเพื่อน ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  แม้ว่าสภาพ
คล่องของบริษัทอยู่ในสภาพของเงินสดที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อใช้ในการด าเนินงานของบริษัท   ณ 31 ธันวาคม 2559 
จ านวน 289.71 ล้านบาท  เมื่อพิจารณาการด าเนินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว แล้วกระแสเงินสดที่อยู่อาจจะไม่
เพียงพอส าหรับค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานของของบริษทัและบริษัทย่อย ภายในปี 2559 ซึ่งมีต้นทุนและค่าใช้จา่ยในการ
ขายและบริการสูง ดังนั้นเพื่อให้มีสภาพคล่องหมุนเวียนสูงบริษัทฯต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเพื่อน ามาใช้จ่ายหมุนเวียนและ
จ่ายช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคลื่นความถี่ทั้งสื่อทีวีดิจิทัลและวิทยุ 
 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 

         1.   ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และงบประมาณภาครัฐปี 2559  ที่ผ่านการอนุมัติ
จากสภาเรียบร้อยแล้ว  จะท าให้โอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีเพิ่มมากขึ้น  ธุรกิจเอกชนและองค์กรภาครัฐ
ต่างๆ จะมีการท าธุรกรรมต่างๆ มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายงานและพัฒนาองค์กรตามเป้าหมายและแผนงานที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณลงมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานองค์กรภาครัฐต่างๆ  ที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักในปัจจุบันแต่จากปัจจัย 
เรื่องการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณของภาครัฐยังมีความล่าช้าอย่างต่อเนื่อง จากปีงบประมาณก่อนหน้าจนถึงปัจจุบัน 
และสภาวะการเมืองที่ยังไม่สงบเรียบร้อย ก็เป็นปัจจัยหลักที่ยังมีผลกระทบต่อการขยายงานตามเป้าหมายของบริษัท
ค่อนข้างมาก 
 

         2.   การขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจจากเดิมที่เน้นการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียวมาเป็น
การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integration) การให้บริการเชิงเทคโนโลยีเฉพาะด้าน  
การพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมกลุ่มโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน การขายหรือให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์กบัองค์กรขนาดใหญ่ การพัฒนาโปรแกรมจัดการการส่งข้อมลู  Mobile 
Contents การขยายตลาดเข้าสู่ตลาด  Digital Contents  เพื่อการพัฒนาแอนนิเมชั่น 3 มิติ หรือการสร้างสรรค์ภาพกราฟ
ฟิกส์โดยใช้ Graphic Technology ต่างๆ และการให้บริการเชื่อมโยงระบบซอฟต์แวร์ไปยังนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์
ต่างๆ (Innovative Technology Integration) จะท าให้สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจได้กว้างขวาง ครอบคลุมความ
ต้องการของลูกค้าและสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น 
 

         3.   บริษัทและบริษัทย่อยได้ท าการเพิ่มบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ทั้งด้านพัฒนาซอฟต์แวร์  ด้านการตลาดและการขาย ด้านบริหารจัดการเป็นจ านวนมาก เพื่อ
รองรับกับการขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้น  กับภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ในธุรกิจที่บริษัทและ
บริษัทย่อยประกอบการอยู่ 
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 4. การโฆษณาผ่านทางธุรกิจทีวีดิจิทัลก าลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากค่าโฆษณาที่ยังถูกกว่าฟรีทีวี
อยู่มากรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เข้าถึงดิจิทัลดาวเทียมมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน  จะท าให้โอกาสด้านรายได้จากค่าโฆษณาของ 
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด (บริษัทย่อย) มีมากขึ้น รวมถึงการเป็น ผู้
น าเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยการเขียน  โปรแกรม ควบคุม จากต่างประเทศ อาทิ  เครื่องมือ
ตรวจจับความเร็วรถยนต์ เครื่องควบคุมมลพิษ เครื่องควบคุมการจ่ายน้ า หรือโทรทัศน์ 3 มิติ ท่ีไม่ต้องใช้แว่น ส าหรับงาน
โฆษณา เป็นต้น มาท าตลาดในประเทศไทยและมีเป้าหมายในการท าตลาดในภูมิภาคอินโดจีนด้วยของ บริษัท ซิงค์ 
เทคโนโลยี จ ากัด (บริษัทย่อย) และบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จ ากัด จะท าให้โอกาสในการเพิ่ม
รายได้มีมากขึ้นเช่นกัน 
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บริษัท นวิส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล                    หน่วย : บาท 
 

2559 % 2558 % 2557 %
         

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
       ล ร ย  ร   ย           289,713,519          13.30% 151,201,984          4.50% 409,958,453          9.66%
    ล         ร  3,889,033               0.18% 3,559,020               0.11% 132,601,000          3.12%
ลู    ้  ร    ล ลู    ้    219,508,949          10.08% 175,253,823          5.21% 185,956,210          4.38%
มูล       ร   ร   ย  ไม  ร ย        ลู    1,143,983               0.05% 1,092,300               0.03% 231,513                  0.01%
ลู    ้  ม           ร       ถึ       ร     ร ภ ยใ   ึ    -                           -               -                           -               -                           -               
          ล  12,386,564            0.57% 14,273,466            0.42% 7,788,644               0.18%
    ใ   ู ย มร ย   ้  ล       ย้    ร          ร       ย        4,000,000               0.18% 24,000,000            0.71% -                           -               
    ใ   ู ย มร ย   ้        ล    37,829                    0.00% 149,728                  0.00% -                           -               
    ใ   ู ย มร ย   ้    พ      333,535                  0.02% 303,880                  0.01% 677,806                  0.02%
    ร พย ม ไ   พ     ย -                           -               -                           -               13,148                    0.00%

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 531,013,412          24.38% 369,834,199          11.00% 737,226,774          17.37%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ลู    ้  ม           ร    -                           -               -                           -               45,181,528            1.06%
    ฝ       ร      ภ ร  ้   ร    744,440,618          34.17% 1,001,218,563       29.77% 1,186,530,152       27.96%
    ล    ใ  ร    ย  ย -                           -               -                           -               -                           -               
    ล    ใ      รร  ม   -                           0.00% 1,437,794               0.04% -                           -               
    ล    ร ย ย  499,033,350          22.91% 662,828,700          19.71% 944,972,247          22.27%
    ร พย  พ   ใ      335,738                  0.02% 670,545                  0.02% 1,106,595               0.03%
      ร ม ร พย  พ     รล    5,806,088               0.27% 6,321,304               0.19% 6,836,520               0.16%
    ร  223,487,773          10.26% 244,892,855          7.28% 199,780,007          4.71%
      ม  ยม -                           -               -                           -               -                           -               
    ร พย ไม ม      160,071,624          7.35% 33,917,053            1.01% 4,392,169               0.10%
ใ       ใ  ใ   ล      มถ   พ   ใ   ร   ร  ร     -                           0.00% 1,031,379,297       30.67% 1,108,854,795       26.13%
    ร พย ไม  ม     ย     14,205,488            0.65% 10,484,332            0.31% 8,669,900               0.20%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,647,380,679       75.62% 2,993,150,443       89.00% 3,506,323,913       82.63%
รวมสินทรัพย์ 2,178,394,091       100.00% 3,362,984,642       100.00% 4,243,550,687       100.00%

หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
                  ล      ู ย มร ย   ้     ถ      ร    199,013,776          9.14% 480,888                  0.01% 1,593,603               0.04%
       ้  ร    ล        ้    198,760,457          9.12% 177,578,404          5.28% 118,359,807          2.79%
              ้   ใ       ใ  ใ   ล      มถ   พ   
ใ   ร   ร  ร        ถึ          ร ใ   ึ    216,807,384          9.95% 205,992,764          6.13% 130,942,711          3.09%

   ้     ม           ร       ถึ          ร 
ภ ยใ   ึ    1,105,118               0.05% 1,266,705               0.04% 1,521,752               0.04%

     ู ย มร ย   ้         ร ล     ล       ย        2,500,000               0.11% 2,500,000               0.07% 2,500,000               0.06%
     ู ย มร ย   ้        ล    1,300,000               0.06% 1,300,000               0.04% 1,300,000               0.03%
 ร ม    ร   ้   3,059,989               0.14% 2,665,299               0.08% 4,902,061               0.12%
 ร ม    ร   ้   ใ   รร  ม   26,590                    0.00% -                           -               -                           -               
       ้        พ  ม   465,600,000          21.37% -                           -               -                           -               

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,088,173,314       49.95% 391,784,060          11.65% 261,119,935          6.15%
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
       -้   ใ       ใ  ใ   ล      มถ   พ   ใ   ร   ร  ร     421,574,287          19.35% 638,381,672          18.98% 844,374,436          19.90%
   ้     ม           ร    1,061,369               0.05% 1,719,887               0.05% 2,924,839               0.07%
ภ ร ผู พ  ผล ร  ย   พ      13,830,664            0.63% 3,618,412               0.11% 6,193,896               0.15%
   ้   ภ       ไ  ร         703,940                  0.03% 93,676                    0.00% -                           0.00%

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 437,170,261          20.07% 643,813,646          19.14% 853,493,172          20.11%
รวมหน้ีสิน 1,525,343,575       70.02% 1,035,597,706       30.79% 1,114,613,107       26.27%  
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บริษัท นวิส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล                    หน่วย : บาท 
 
 

2559 % 2558 % 2557 %

ส่วนของผูถ้อืหุ้น
    ร       
          ย 
      ม   14,695,874,880      มูล       ล  5.00    73,479,374,400    3373.10%
      ม     8,736,932,320      มูล       ล  5.00    43,684,661,600    1298.98%
      ม   20,136,132,138      มูล       ล  5.00    100,680,660,688  2372.56%

          ล    ร  ล  
      ม    6,292,021,080      มูล       ล  5.00    31,460,105,400    1444.19% 31,460,105,400    935.48%
      ม    6,092,021,072      มูล       ล  5.00    30,460,105,358    717.80%

            มูล         ม   (26,830,723,462) -1231.67%  (26,830,723,462) -797.82%  (25,920,723,424) -610.83%
    ร  ล              4,126                       0.00% -                           -                           
   ไร(      )   ม
    รร ล  
      ร    ม   ม ย 2,790,000               0.13% 2,790,000               0.08% 2,790,000               0.07%

   ไร(      )   ม  (3,416,169,390) -156.82%  (1,910,714,176) -56.82%  (1,305,820,508) -30.77%
     ร                  ผู ถ       (553,808,467) -25.42%  (390,013,117) -11.60%  (104,935,622) -2.47%

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้นบริษัทใหญ่ 662,198,208          30.40% 2,331,444,646       69.33% 3,131,415,805       73.79%
    ไ     ย   ไม ม            ม  (9,147,691) -0.42%  (4,057,709) -0.12%  (2,478,225) -               

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 653,050,516          29.98% 2,327,386,937       69.21% 3,128,937,580       73.73%
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 2,178,394,091       100.00% 3,362,984,642       100.00% 4,243,550,687       100.00%  
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บริษัท นวิส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ                      หน่วย : บาท  

 

2559 % 2558 % 2557 %
         

ร ยไ       รใ   ร   ร 201,118,745          72.28% 159,465,829          74.95% 131,879,396          58.85%
ร ยไ       ร  ย 76,656,121            27.55% 52,678,021            24.76% 92,061,286            41.08%
ร ยไ       รใ       ร พย    468,000                  0.17% 624,000                  0.29% 156,000                  0.00             
ร มร ยไ  278,242,866          100.00% 212,767,850          100.00% 224,096,681          100.00%
       ร   ร  (466,623,493) -167.70%  (467,294,495) -219.63%  (315,444,544) -140.76%
        ย  (59,415,109) -21.35%  (45,427,167) -21.35%  (68,100,048) -30.39%
           รใ       ร พย      (309,163) -0.11%  (336,357) -0.16%  (145,570) 0.00-             
ร ม       (526,347,766) -189.17%  (513,058,019) -241.14%  (383,690,162) -171.22%
   ไร(      )  ้     (248,104,900) -89.17%  (300,290,169) -141.14%  (159,593,481) -71.22%
      ย้ร  16,717,928            6.01% 30,184,838            14.19% 13,524,443            6.04%
ร ยไ      52,532,641            18.88% 25,684,511            12.07% 29,710,435            13.26%
   ใ     ยใ   ร  ย ล  ร   ร  (78,197,904) -28.10%  (83,498,786) -39.24%  (98,869,368) -44.12%
   ใ     ยใ   ร ร   ร  (180,703,788) -64.94%  (175,030,444) -82.26%  (190,651,947) -85.08%
    รรม   ยม  ม     ย ม    -                           -               -                           0.00%  (104,629,449) -46.69%
   ้    ย   ู  ล    ้ ู  (43,069,051) -15.48%  (45,045,421) -21.17%  (40,113,918) -17.90%
           ร   ย       ล     (71,719) -0.03% -                           -               -                           -               
           ร   ย         ม  ยม  (2,002,493) -0.72%  (10,798,049) -5.08% -                           -               
           ร   ย   ใ       ใ  ใ   ล      มถ   พ   ใ   ร   ร  ร      (953,903,800) -342.83% -                           -               -                           -               
           ร     (70,409,167) -25.30%  (47,807,534) -22.47%  (38,098,808) -17.00%
           ไร (      ) ใ   รร  ม   156,513                  0.06%  (562,206) -0.26% -                           0.00%
   ไร(      )    (   ใ     ย)ร ยไ  ภ       ไ   (1,507,055,740) -541.63%  (607,163,261) -285.36%  (588,722,094) -262.71%
(   ใ     ย)ร ยไ  ภ       ไ   (22,264) -0.01%  (74,512) -0.04% -                           -               
   ไร(      )    ร     (1,507,078,004) -541.64%  (607,237,773) -285.40%  (588,722,094) -262.71%
   ไร(      )      ร      

รายการท่ีอาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง

ผล   ไร(      )     ร   มูล       ล     ผ     ย-
        ภ       ไ   (163,795,350) -58.87%  (275,143,547) -129.32%  (110,429,776) -49.28%

รวมรายการท่ีอาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง  (163,795,350) -58.87%  (275,143,547) -129.32%  (110,429,776) -49.28%

รายการท่ีจะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง

ผล   ไร(      )     ร ร ม    ร
  ม ล          ร  ร    ภ ย-        ภ       ไ   (3,216,577) -1.16% 821,214                  0.39% 2,600,727               1.16%

ร ม   ไร(      )      ร          ร    -        ภ    (167,011,927) -60.02%  (274,322,333) -128.93%  (107,829,049) -48.12%
   ไร(      )      ร          ร     (1,674,089,931) -601.66%  (881,560,106) -414.33%  (696,551,143) -310.83%

  ร          ไร(      )
          ็    ร    ใ    (1,502,245,941) 99.68%  (605,714,882) 99.75%  (586,767,827) 99.67%
          ็       ไ     ย   ไม ม            ม  (4,832,063) 0.32%  (1,522,891) 0.25%  (1,954,266) 0.33%

   ไร(      )    ร     (1,507,078,004) 100.00%  (607,237,773) 100.00%  (588,722,094) 100.00%

  ร          ไร(      )      ร  ร ม
          ็    ร    ใ    (1,669,250,564) 99.71%  (880,037,215) 99.83%  (694,613,222) 99.72%
          ็       ไ     ย   ไม ม            ม  (4,839,367) 0.29%  (1,522,891) 0.17%  (1,937,921) 0.28%

   ไร(      )      ร  ร ม    ร     (1,674,089,931) 100.00%  (881,560,106) 100.00%  (696,551,143) 100.00%

   ไร(      )         ้ พ ้     (0.239)  (0.097)  (0.975)
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บริษัท นวิส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด                       หน่วย : บาท 
 
 

2559 2558 2557
         

 ร                รรม          
   ไร(      )    ภ       ไ   (1,507,055,740)  (607,163,261)  (588,722,094)
 ร  ร ย  ร ร      ไร(      )    ภ       ไ     ็      ร  (   ย)     ร          
        มร    ล              ย 67,935,030            65,353,387            23,580,132            
             ยใ       ใ  ใ   ล      มถ   พ   ใ   ร   ร  ร     77,475,498            77,475,498            53,277,671            
   ้    ย   ู -ลู    ้  ร    ล ลู    ้     (    ล  ) 12,688,149             (185,846) 24,866,905            
   ้    ย   ู -ลู    ้  ม           ร    -                           45,181,528            12,181,479            
   ้    ย   ู -    ใ   ู ย มร ย   ้         ร       ย        24,000,000            -                           -                           
   ้    ย   ู -    ใ   ู ย มร ย   ้         ร ล     ล    76,500                    22,093                    2,400,000               
   ้    ย   ู -    ร พย ไม  ม     ย     97,800                    -                           -                           
   ้ ู 6,206,601               27,646                    665,534                  
   ภ   ถู             ย   ็   ใ     ย 2,312,113               136,028                  -                           
         มูล             ล  ล ล  (    ล  ) 1,866,657                (486,834) -                           
                   ล     ร   /  ู   ย 25,973                    138,723                  -                           
             ล     ็   ใ     ย 445,294                  800,000                  131,017                  
(   ไร)      ร       ย ล   ร พย -                            (2,504,027)  (17,169,220)
           ร   ย       ล    71,719                    -                           -                           
        (   ไร)      ใ      รร  ม    (156,513) 562,206                  -                           
           ร          ย ร พย    2,540,424               380,790                  3,332,118               
           ร          ย ร พย     พ   ใ      268                          42,604                    -                           
           ร   ย         ม  ยม 2,002,493               10,798,049            -                           
           ร   ย   ใ       ใ  ใ   ล      มถ   พ   ใ   ร   ร  ร     953,903,800          -                           -                           
(   ไร)           ร       ย    ร พย ถ  ร 34,126                    129,954                  295,445                  
           ร       ย    ร พย ไม  ม     ย ม ไ   พ     ย -                           10,068                    -                           
           ร   ย       ร พย ไม ม      582,872                  -                           -                           
    ร พย       ็   ใ     ย 24,000                    -                           -                           
(   ไร)            ร  ล   ล  ย    ย  ไม      ึ้  ร  2,755                        (1,375) -                           
 ร ม    ร   ้   973,332                  -                           -                           
   ใ     ยผล ร  ย   พ      3,377,807               645,252                  3,682,811               
      ย้      ย-   ใ       ใ  ใ   ล      มถ   พ    ร   ร 35,607,236            44,857,289            33,984,681            
    รรม   ยม        ้   ร    8,365,381               -                           -                           
        ร   ร ย  ร      ย 4,873,863               -                           -                           
       ผลร   (12,368,050)  (11,339,580) -                           
      ย้ร   (16,717,928)  (30,184,838)  (13,524,443)
      ย้   ย 21,562,688            2,950,246               4,114,127               

   ไร(      )     ร                ร  ล  ย   ล ใ     ร พย  ล    ้              (309,245,853)  (402,354,399)  (456,903,837)
    ร พย           ( พ  ม ึ้ )ล ล 
    ล         ร   -  ล   ร พย  พ       (330,014) 1,041,980               6,039,400               
ลู    ้  ร    ล ลู    ้     (58,564,143)  (9,834,538)  (81,029,616)
มูล       ร   ร   ย  ไม  ร ย        ลู     (51,683)  (860,787) 8,171,495               
ลู    ้  ม         ร ย ย  -                           -                           1,316,666               
          ล   (451,021) 402,537                  684,861                  
    ใ   ู ย มร ย   ้    พ       (29,655) 555,976                  212,319                  
    ร พย ไม  ม     ย      (3,818,956)  (4,260,432)  (2,631,315)

   ้              พ  ม ึ้ (ล ล )
       ้  ร    ล        ้     (10,225,314) 23,220,926            50,511,797            
 ร ม    ร   ้    (578,642)  (2,236,762)  (2,957,269)
ภ ร ผู พ  ผล ร  ย      พ       (1,237,248)  (1,940,523) -                           

      ร  (   ย)       รรม           (384,532,529)  (396,266,021)  (476,585,499)  
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บริษัท นวิส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด                       หน่วย : บาท 
 

2559 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
      ร           ย้ 13,932,144            36,867,235            2,531,847               
      ร       ร     ภ               ย -                           1,215,953               3,308,760               
      ร       ร     ภ       ไ          ล -                           15,711,486            -                           
         ยภ               ย  (12,271,549)  (10,346,202)  (5,875,373)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  (382,871,934)  (352,817,549)  (476,620,265)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

( พ  ม ึ้ )ล ล ใ     ฝ       ร      ภ ร  ้   ร    256,777,946          185,311,588           (1,069,016,639)
      ร       ร       ย ล   ร พย  ผ     ย -                           137,504,027          25,324,605            
         ยใ  ล   ร พย  ผ     ย -                           -                            (1,177,907,869)
      ร  ใ        ผล 12,368,050            11,339,580            -                           
         ย    ใ   ู ย มร ย   ้         ร       ย         (6,300,000)  (34,417,000) -                           
      ร         ใ   ู ย มร ย   ้         ร       ย        2,300,000               9,741,812               -                           
         ย    ใ   ู ย มร ย   ้         ร    -                            (10,000,000) -                           
      ร         ใ   ู ย มร ย   ้         ร    35,399                    10,000,000            -                           
         ย  ้     ล    ใ  ร    ย  ย -                            (30,811,196) -                           
         ย  ้     ล    ใ      รร  ม   -                            (2,000,000) -                           
      ร      ล    ใ      รร  ม   1,549,177               -                           
         ย  ้     ร พย  พ   ใ      -                           -                            (919,737)
         ย  ้     ร พย ถ  ร  (10,191,304)  (67,719,549)  (162,744,238)
      ร       ร  ย    ร พย ถ  ร 46,287                    998,243                  403,093                  
      ร       ร  ย    ร พย ม ไ   พ     ย -                           4,000                       -                           
         ย  ้     ร พย ไม ม       (130,459,527)  (24,865,300)  (567,255)
         ย   ใ       ใ  ใ   ล      มถ   พ   ใ   ร   ร  ร      (241,600,000)  (175,800,000)  (197,800,000)
      ร           ย้ร  341,918                  -                           -                           

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (115,132,054) 9,286,205            (2,583,228,040)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
 พ  ม ึ้ (ล ล )ใ                       ร  (330,975)  (1,112,716) 1,517,833               
      ร          ู ย มร ย   ้     ถ      ร    458,512,000          -                           -                           
         ย     ู ย มร ย   ้     ถ      ร     (264,522,000) -                           -                           
      ร          ู ย มร ย   ้        ล       ย        -                           1,300,000               151,400,000          
         ย     ู ย มร ย   ้        ล       ย        -                            (1,300,000)  (154,400,000)
      ร          ู ย มร ย   ้         ร       ย        -                           669,500                  -                           
         ย     ู ย มร ย   ้         ร       ย        -                            (699,500) -                           
      ร          ู ย มร ย   ้         ร    95,000,000            -                           -                           
         ย     ู ย มร ย   ้         ร     (95,000,000) -                           -                           
         ยใ    ้   ภ ยใ             ร     (1,456,937)  (1,768,776)  (1,912,769)
      ร       ร         ม  -                           90,000,004            3,254,826,262       
      ร          ู ย มร ย   ้        ล    -                           -                           3,950,000               
         ย     ู ย มร ย   ้        ล    -                           -                            (2,650,000)
      ร         ล           ไ     ย   ไม ม            ม 250,008                  -                           -                           
      ร  ใ     ร  ล              4,126                       -                           -                           
      ร  ใ        ้        พ  ม   465,600,000          -                           -                           
         ย      ย้  (21,540,699)  (2,313,637)  (4,081,261)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 636,515,523       84,774,875         3,248,650,065    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 138,511,535        (258,756,470) 188,801,760       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 151,201,984       409,958,453       221,156,693       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 289,713,519       151,201,984       409,958,453        
 
 
 



 

-98- 

 
บริษัท นวิส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
อัตราส่วนทางการเงนิ                    หน่วย : บาท 
 
 

    ย 2559 2558 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง
   ร      ภ พ ล       0.49 1.05 3.48
   ร      ภ พ ล    ม   ร       0.48 1.01 3.45
   ร   ร ม     ย    ลู    ้  ร    ร ้ 1.41 1.19 1.48
ร ย   ล        ้ ฉล  ย    258 307 247
   ร   ร ม     ย              ล   ร ้ 4.46 4.12 7.64
ร ย   ล ใ   ร       ย (  ย)          81 88 47
   ร   ร ม     ย           ้  ร    ร ้ 2.80 3.47 4.24
ร ย   ล    ย   ร    ้    130 105 86
ร ย   ล        ใ  ล     (Cash Cycle)    210 290 209

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร
   ร    ไร  ้    % -89.17 -141.14 -71.22 
   ร    ไร   ผล  ร          % -516.33 -262.89 -245.71 
   ร    ไร     % -541.63 -285.36 -262.71 
   ร ผล         ผู ถ      % -230.78 -26.09 -18.82 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
   ร ผล             ร พย ร ม % -69.18 -18.06 -13.87 
   ร ผล             ร พย ถ  ร % -657.27 -241.72 -284.93 
   ร  ม     ย        ร พย ร ม  ร ้ 0.13 0.06 0.05

อัตราส่วนวิเคราะห์นโนบายทางการเงิน
   ร        ้             ผู ถ          2.34 0.44 0.36
   ร        ม  ม รถใ   ร   ร       ย้     6.86 11.70 14.45
   ร   ร   ย       ผล % - - -
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 289,713,518.98        151,201,983.66       409,958,453.23       233,426,574.70       123,633,237.42         330,156,234.52        
เงินลงทุนชั่วคราว 8 3,889,033.43            3,559,019.80           132,601,000.00       3,888,000.00            3,558,000.00            132,600,000.00        
ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น 9 219,508,949.24        175,253,822.89       185,956,210.31       45,992,164.65         70,519,522.60          59,899,615.60          
มูลคางานบริการท่ียังไมเรียกเก็บจากลูกคา 10 1,143,983.08            1,092,299.71           231,513.01              1,143,983.08            1,092,299.71            231,513.01               
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดรับชําระภายในหน่ึงป 11 -                          -                          -                          -                           -                           -                           
สินคาคงเหลือ 12 12,386,563.68          14,273,465.75         7,788,643.66           -                           179,367.76               530,915.23               
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 42.3 4,000,000.00            24,000,000.00         -                          82,780,620.45         1,537,880,620.45      1,141,847,200.06     
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการและบุคคลอ่ืน 13 37,828.80                149,727.81              -                          -                           -                           -                           
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกพนักงาน 333,534.95              303,879.64              677,805.70              242,676.91               127,754.91               33,614.70                 
สินทรัพยมีไวเพ่ือขาย -                          -                          13,147.94                -                           -                           13,147.94                 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 531,013,412.16        369,834,199.26       737,226,773.85       367,474,019.79       1,736,990,802.85      1,665,312,241.06     
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 11 -                          -                          45,181,528.35         -                           -                           45,181,528.35          
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 14 744,440,617.60        1,001,218,563.40    1,186,530,151.53    3,829,235.25            3,775,972.26            3,715,522.44            
เงินลงทุนในบริษัทยอย 15 -                          -                          -                          95,999,940.00         730,187,681.15         1,019,996,955.00     
เงินลงทุนในการรวมคา 17 -                          1,437,793.58           -                          -                           -                           -                           
เงินลงทุนระยะยาว 18 499,033,350.00        662,828,700.00       944,972,247.00       499,033,350.00       662,828,700.00         944,972,247.00        
สินทรัพยเพ่ือใหเชา 19 335,738.06              670,545.07              1,106,594.68           115,089.73               504,125.17               823,706.04               
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 20 5,806,087.85            6,321,303.71           6,836,519.58           5,806,087.85            6,321,303.71            6,836,519.58            
อุปกรณ 21 223,487,773.30        244,892,854.80       199,780,007.00       2,157,058.28            4,038,701.45            7,635,577.13            
คาความนิยม 22 -                          -                          -                          -                           -                           -                           
สินทรัพยไมมีตัวตน 23 160,071,623.86        33,917,053.27         4,392,169.35           102,991.50               160,955.45               280,749.64               
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน 24.1 -                          1,031,379,297.28    1,108,854,795.03    -                           -                           -                           
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14,205,488.36          10,484,332.11         8,669,900.24           3,555,968.27            3,560,035.61            1,556,298.03            

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,647,380,679.03     2,993,150,443.22    3,506,323,912.76    610,599,720.88       1,411,377,474.80      2,030,999,103.21     
รวมสินทรัพย 2,178,394,091.19     3,362,984,642.48    4,243,550,686.61    978,073,740.67       3,148,368,277.65      3,696,311,344.27     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 26 199,013,775.51        480,887.73              1,593,603.41           -                           -                           -                           
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 27 198,760,457.11        177,578,403.88       118,359,807.32       18,166,047.17         18,907,274.92          37,069,117.20          
สวนของเจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือ
ใหบริการโทรทัศนท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 24.2 216,807,384.16        205,992,764.05       130,942,711.42       -                           -                           -                           

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหน่ึงป 30 1,105,118.35            1,266,704.88           1,521,752.20           407,740.31               390,092.90               373,229.13               

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 41.2 2,500,000.00            2,500,000.00           2,500,000.00           -                           -                           9,999,985.00            
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น 28 1,300,000.00            1,300,000.00           1,300,000.00           -                           -                           -                           
ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน 31 3,059,988.74            2,665,299.09           4,902,061.09           2,996,490.42            2,665,299.09            4,902,061.09            
ประมาณการหนี้สินในการรวมคา 17 26,590.29                -                          -                          -                           -                           -                           
เจาหนี้จากหุนเพ่ิมทุน 29 465,600,000.00        -                          -                          465,600,000.00       -                           -                           

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,088,173,314.16     391,784,059.63       261,119,935.44       487,170,277.90       21,962,666.91          52,344,392.42          
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน 24.2 421,574,287.49        638,381,671.62       844,374,435.66       -                           -                           -                           
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 30 1,061,369.49            1,719,886.76           2,924,839.44           129,176.35               536,916.78               927,009.79               
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 32 13,830,663.91          3,618,411.63           6,193,896.48           2,524,458.00            1,900,281.00            2,667,168.00            
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 33 703,939.71              93,676.12                -                          -                           -                           -                           

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 437,170,260.60        643,813,646.13       853,493,171.58       2,653,634.35            2,437,197.78            3,594,177.79            
รวมหนี้สิน 1,525,343,574.76     1,035,597,705.76    1,114,613,107.02    489,823,912.25       24,399,864.69          55,938,570.21          
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 34
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 14,695,874,880 หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท 73,479,374,400.00   -                          -                          73,479,374,400.00  -                           -                           
หุนสามัญ   8,736,932,320 หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท -                          43,684,661,600.00  -                          -                           43,684,661,600.00    -                           
หุนสามัญ 20,136,132,138 หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท -                          -                          100,680,660,688.00 -                           -                           100,680,660,688.00 

ทุนท่ีออกและชําระแลว
หุนสามัญ 6,292,021,080 หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท 31,460,105,400.00   31,460,105,400.00  -                          31,460,105,400.00  31,460,105,400.00    -                           
หุนสามัญ 6,092,021,072 หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท -                          -                          30,460,105,358.00  -                           -                           30,460,105,358.00   

สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ (26,830,723,462.00)  (26,830,723,462.00) (25,920,723,423.78) (26,830,723,462.00) (26,830,723,462.00)  (25,920,723,423.78)  
เงินรับลวงหนาคาหุน 4,126.20                  -                          -                          4,126.20                   -                           -                           
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,790,000.00            2,790,000.00           2,790,000.00           2,790,000.00            2,790,000.00            2,790,000.00            

กําไร(ขาดทุน)สะสม (3,416,169,389.76)    (1,910,714,175.64)   (1,305,820,507.76)   (3,600,051,716.83)   (1,128,124,356.09)    (796,863,538.21)       
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (553,808,466.81)       (390,013,116.81)      (104,935,621.95)      (543,874,518.95)      (380,079,168.95)       (104,935,621.95)       

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 662,198,207.63        2,331,444,645.55    3,131,415,804.51    488,249,828.42       3,123,968,412.96      3,640,372,774.06     
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 16 (9,147,691.20)           (4,057,708.83)          (2,478,224.92)          -                           -                           -                           

รวมสวนของผูถือหุน 653,050,516.43        2,327,386,936.72    3,128,937,579.59    488,249,828.42       3,123,968,412.96      3,640,372,774.06     
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,178,394,091.19     3,362,984,642.48    4,243,550,686.61    978,073,740.67       3,148,368,277.65      3,696,311,344.27     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท บาท บาท บาท

รายไดจากการใหบริการ  201,118,745.16         159,465,828.76     2,242,200.59            3,167,789.30          
รายไดจากการขาย 76,656,121.09           52,678,021.42       3,851,310.00            614,340.00            
รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน 468,000.00                624,000.00            983,400.00               1,139,400.00          
รวมรายได 278,242,866.25       212,767,850.18   7,076,910.59            4,921,529.30        
ตนทุนบริการ (466,623,493.48)       (456,410,595.93)    (1,053,373.04)           (1,925,839.44)        
ตนทุนขาย (59,415,109.16)         (45,427,167.15)      (3,313,391.07)           (531,056.31)           
ตนทุนจากการใหเชาทรัพยสิน (309,163.37)              (336,356.87)           (309,163.37)              (336,356.87)           
รวมตนทุน (526,347,766.01)     (502,174,119.95)  (4,675,927.48)           (2,793,252.62)      
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน (248,104,899.76)     (289,406,269.77)  2,400,983.11            2,128,276.68        
ดอกเบ้ียรับ 16,717,927.62           30,184,838.07       93,521,757.24          108,747,123.67      
รายไดอ่ืน 52,532,641.43           25,684,510.88       18,780,713.53          17,737,837.80        
คาใชจายในการขายและบริการ (78,197,904.43)         (83,498,786.26)      (2,823,778.74)           (3,457,025.09)        
คาใชจายในการบริหาร (180,703,788.05)       (175,030,444.44)    (50,378,092.19)         (65,712,827.14)      
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (43,069,050.63)         (45,045,421.37)      (910,812,567.56)       (70,749,817.19)      
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 15, 17 (71,719.06)                -                        (1,622,385,396.15)    (320,798,018.85)    
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม 22 (2,002,492.90)           (10,798,048.85)      -                            -                         
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน 24 (953,903,799.57)       -                        -                            -                         
ตนทุนทางการเงิน (70,409,167.45)         (58,691,433.17)      (33,650.98)                (50,514.76)             
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในการรวมคา 156,512.62                (562,206.42)           -                            -                         
กําไร(ขาดทุน)กอน(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได (1,507,055,740.18)  (607,163,261.33)  (2,471,730,031.74)    (332,154,964.88)  
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได 38 (22,263.59)                (74,511.64)             -                            -                         
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (1,507,078,003.77)  (607,237,772.97)  (2,471,730,031.74)    (332,154,964.88)  
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได 38 (163,795,350.00)       (275,143,547.00)    (163,795,350.00)       (275,143,547.00)    
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน
   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได (163,795,350.00)     (275,143,547.00)  (163,795,350.00)       (275,143,547.00)  

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได (3,216,577.00)           821,214.27            (197,329.00)              894,147.00            
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน
   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได (3,216,577.00)         821,214.27          (197,329.00)              894,147.00          

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป-สุทธิจากภาษีเงินได (167,011,927.00)     (274,322,332.73)  (163,992,679.00)       (274,249,400.00)  
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (1,674,089,930.77)  (881,560,105.70)  (2,635,722,710.74)    (606,404,364.88)  
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (1,502,245,941.02)    (605,714,882.15)    
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (4,832,062.75)           (1,522,890.82)        

(1,507,078,003.77)  (607,237,772.97)  
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (1,669,250,564.12)    (880,037,214.88)    
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (4,839,366.65)           (1,522,890.82)        

(1,674,089,930.77)  (881,560,105.70)  
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (0.239)                       (0.097)                   (0.393)                       (0.053)                    

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมสวนของผูถือหุน สวนไดเสีย รวมสวนของ
ทุนที่ออก สวนต่ํากวา เงินรับลวงหนา จัดสรรแลว ผลกําไร(ขาดทุน) สวนต่ําจากการ รวมองคประกอบอื่น บริษัทใหญ ที่ไมมีอํานาจ ผูถือหุน

และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร จากการวัดมูลคา เปลี่ยนแปลงสัดสวน ของสวนของผูถือหุน ควบคุม
เงินลงทุนเผื่อขาย- ของบริษัทยอย

 หมายเหตุ สุทธิจากภาษีเงินได
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 30,460,105,358.00  (25,920,723,423.78) -                    2,790,000.00                (1,305,820,507.76) (104,935,621.95)          -                         (104,935,621.95)       3,131,415,804.51    (2,478,224.92)      3,128,937,579.59  
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป -                           -                          -                    -                               (605,714,882.15)   -                              -                         -                            (605,714,882.15)      (1,522,890.82)      (607,237,772.97)    
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                           -                          -                    -                               821,214.27           (275,143,547.00)          -                         (275,143,547.00)       (274,322,332.73)      -                        (274,322,332.73)    
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                           -                          -                    -                               (604,893,667.88)   (275,143,547.00)          -                         (275,143,547.00)       (880,037,214.88)      (1,522,890.82)      (881,560,105.70)    

รายการกับผูเปนเจาของ
เงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
การเพิ่มหุนสามัญ 34 1,000,000,042.00    (910,000,038.22)     -                    -                               -                        -                              -                         -                            90,000,003.78         -                        90,000,003.78       
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ -                           -                          -                    -                               -                        -                              -                         -                            -                           4,998,076.05       4,998,076.05         
รวมเงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน 1,000,000,042.00    (910,000,038.22)     -                    -                               -                        -                              -                         -                            90,000,003.78         4,998,076.05       94,998,079.83       
การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียของความเปนเจาของในบริษัทยอย
ที่ไมไดสงผลใหสูญเสียการควบคุม
การเพิ่ม (ลด) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

ที่ไมไดสงผลใหสูญเสียการควบคุม -                           -                          -                    -                               -                        -                              (9,933,947.86)        (9,933,947.86)           (9,933,947.86)          (5,054,669.14)      (14,988,617.00)      
รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียของความเปนเจาของ

ในบริษัทยอยที่ไมไดสงผลใหสูญเสียการควบคุม -                           -                          -                    -                               -                        -                              (9,933,947.86)        (9,933,947.86)           (9,933,947.86)          (5,054,669.14)      (14,988,617.00)      
รวมรายการกับผูเปนเจาของ 1,000,000,042.00    (910,000,038.22)     -                    -                               -                        -                              (9,933,947.86)        (9,933,947.86)           80,066,055.92         (56,593.09)           80,009,462.83       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 31,460,105,400.00  (26,830,723,462.00) -                    2,790,000.00                (1,910,714,175.64) (380,079,168.95)          (9,933,947.86)        (390,013,116.81)       2,331,444,645.55    (4,057,708.83)      2,327,386,936.72  
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป -                           -                          -                    -                               (1,502,245,941.02) -                              -                         -                            (1,502,245,941.02)   (4,832,062.75)      (1,507,078,003.77) 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                           -                          -                    -                               (3,209,273.10)       (163,795,350.00)          -                         (163,795,350.00)       (167,004,623.10)      (7,303.90)             (167,011,927.00)    
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                           -                          -                    -                               (1,505,455,214.12) (163,795,350.00)          -                         (163,795,350.00)       (1,669,250,564.12)   (4,839,366.65)      (1,674,089,930.77) 

รายการกับผูเปนเจาของ
เงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
เงินรับลวงหนาคาหุน -                           -                          4,126.20           -                               -                        -                              -                         -                            4,126.20                  -                        4,126.20                
เงินลงทุนจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                           -                          -                    -                               -                        -                              -                         -                            -                           250,007.50          250,007.50            
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 15.2 -                           -                          -                    -                               -                        -                              -                         -                            -                           (500,623.22)         (500,623.22)           
รวมเงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน -                           -                          4,126.20           -                               -                        -                              -                         -                            4,126.20                  (250,615.72)         (246,489.52)           

รวมรายการกับผูเปนเจาของ -                           -                          4,126.20           -                               -                        -                              -                         -                            4,126.20                  (250,615.72)         (246,489.52)           
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 31,460,105,400.00  (26,830,723,462.00) 4,126.20           2,790,000.00                (3,416,169,389.76) (543,874,518.95)          (9,933,947.86)        (553,808,466.81)       662,198,207.63       (9,147,691.20)      653,050,516.43     

กําไร(ขาดทุน)สะสม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน รวม
ทุนที่ออก สวนต่ํากวา เงินรับลวงหนา จัดสรรแลว ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคา

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 30,460,105,358.00 (25,920,723,423.78) -                   2,790,000.00                 (796,863,538.21)   (104,935,621.95)                             3,640,372,774.06      
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป -                        -                         -                   -                                (332,154,964.88)   -                                                  (332,154,964.88)        
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                        -                         -                   -                                894,147.00           (275,143,547.00)                             (274,249,400.00)        
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                        -                         -                   -                                (331,260,817.88)   (275,143,547.00)                             (606,404,364.88)        

รายการกับผูเปนเจาของ
เงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
การเพิ่มหุนสามัญ 34 1,000,000,042.00  (910,000,038.22)    -                   -                                -                        -                                                  90,000,003.78           
รวมเงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน 1,000,000,042.00  (910,000,038.22)    -                   -                                -                        -                                                  90,000,003.78           

รวมรายการกับผูเปนเจาของ 1,000,000,042.00  (910,000,038.22)    -                   -                                -                        -                                                  90,000,003.78           
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 31,460,105,400.00 (26,830,723,462.00) -                   2,790,000.00                 (1,128,124,356.09) (380,079,168.95)                             3,123,968,412.96      
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป -                        -                         -                   -                                (2,471,730,031.74) -                                                  (2,471,730,031.74)     
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                        -                         -                   -                                (197,329.00)          (163,795,350.00)                             (163,992,679.00)        
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                        -                         -                   -                                (2,471,927,360.74) (163,795,350.00)                             (2,635,722,710.74)     

รายการกับผูเปนเจาของ
เงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
เงินรับลวงหนาคาหุน -                        -                         4,126.20           -                                -                        -                                                  4,126.20                    
รวมเงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน -                        -                         4,126.20           -                                -                        -                                                  4,126.20                    

รวมรายการกับผูเปนเจาของ -                        -                         4,126.20           -                                -                        -                                                  4,126.20                    
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 31,460,105,400.00 (26,830,723,462.00) 4,126.20           2,790,000.00                 (3,600,051,716.83) (543,874,518.95)                             488,249,828.42         

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (1,507,055,740.18)    (607,163,261.33)    (2,471,730,031.74) (332,154,964.88)    
ปรับรายการกระทบกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 67,935,030.47           65,353,387.33       2,832,355.67         5,539,207.23         
คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน 77,475,497.71           77,475,497.75       -                         -                         
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 12,688,149.46           (185,846.34)           1,836,589.39         1,603,512.33         
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน -                            45,181,528.35       -                         45,181,528.35       
หน้ีสงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 24,000,000.00           -                         902,790,000.00      23,937,130.30       
หน้ีสงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอื่น 76,500.00                 22,093.15              -                         -                         
หน้ีสงสัยจะสูญ-สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 97,800.00                 -                         -                         -                         
หน้ีสูญ 6,206,601.17            27,646.21              6,185,978.17         27,646.21              
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จายเปนคาใชจาย 2,312,112.73            136,028.27            -                         -                         
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (โอนกลับ) 1,866,657.13            (486,834.16)           (214,605.04)           -                         
ขาดทุนจากสินคาคงเหลือชํารุด/สูญหาย 25,972.80                 138,722.58            25,972.80              -                         
โอนสินคาคงเหลือเปนคาใชจาย 445,293.50               800,000.00            368,000.00            -                         
(กําไร)จากการจําหนายหลักทรัพย -                            (2,504,026.66)        -                         (2,504,026.66)        
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 71,719.06                 -                         1,622,385,396.15   320,798,018.85      
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนในกิจการรวมคา (156,512.62)              562,206.42            -                         -                         
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 2,540,424.00            380,789.85            130,629.38            -                         
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยเพื่อใหเชา 267.84                      42,604.40              267.84                   -                         
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม 2,002,492.90              10,798,048.85       -                         -                         
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน 953,903,799.57         -                         -                         -                         
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 34,125.90                 129,954.39            (8,591.00)               (29,465.56)             
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนมีไวเพื่อขาย -                            10,068.30              -                         10,068.30              
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน 582,871.70               -                         -                         -                         
โอนทรัพยสินเปนคาใชจาย 24,000.00                 -                         -                         -                         
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง 2,755.44                   (1,374.72)               -                         -                         
ประมาณการหน้ีสิน 973,331.83               -                         909,833.51            -                         
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 3,377,807.16            645,252.10            426,848.00            127,260.00            
ดอกเบี้ยตัดจาย-คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อบริการ 35,607,235.98           44,857,288.59       -                         -                         
คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกัน 8,365,380.82            -                         -                         -                         
ตนทุนการทํารายการตัดจาย 4,873,863.01            -                         -                         -                         
เงินปนผลรับ (12,368,050.00)         (11,339,580.00)      (12,368,050.00)      (11,339,580.00)      
ดอกเบี้ยรับ (16,717,927.62)         (30,184,838.07)      (93,521,757.24)      (108,747,123.67)    
ดอกเบี้ยจาย 21,562,687.64           2,950,245.66         33,650.98              50,514.76              

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน (309,245,852.60)       (402,354,399.08)    (39,917,513.13)      (57,500,274.44)      
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา (330,013.63)              1,041,980.20         (330,000.00)           1,042,000.00         
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น (58,564,142.50)         (9,834,537.95)        (2,830,509.33)        3,956,018.68         
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา (51,683.37)                (860,786.70)           (51,683.37)             (860,786.70)           
สินคาคงเหลือ (451,021.36)              402,537.30            -                         351,547.47            

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท บาท บาท บาท

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกพนักงาน (29,655.31)                555,976.06            (114,922.00)           (94,140.21)             
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (3,818,956.25)           (4,260,431.86)        4,067.34                (2,003,737.75)        

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (10,225,313.83)         23,220,925.87       (741,227.75)           (18,162,762.64)      
ประมาณการหน้ีสิน (578,642.18)              (2,236,762.00)        (578,642.18)           (2,236,762.00)        
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน (1,237,248.00)           (1,940,522.68)        -                         -                         

เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน (384,532,529.03)       (396,266,020.84)    (44,560,430.42)      (75,508,897.59)      
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 13,932,143.99           36,867,234.76       799,866.95            1,693,273.68         
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จาย -                            1,215,952.58         -                         664,852.53            
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล -                            15,711,485.69       -                         -                         
เงินสดจายภาษีหัก ณ ที่จาย (12,271,548.63)         (10,346,201.67)      (1,382,496.50)        (395,120.35)           

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (382,871,933.67)     (352,817,549.48)  (45,143,059.97)      (73,545,891.73)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 256,777,945.80         185,311,588.13      (53,262.99)             (60,449.82)             
เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผ่ือขาย -                            137,504,026.66      -                         137,504,026.66      
เงินสดรับในเงินปนผล 12,368,050.00           11,339,580.00       12,368,050.00       11,339,580.00       
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (6,300,000.00)           (34,417,000.00)      (317,100,000.00)    (447,200,000.00)    
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 2,300,000.00            9,741,812.27         869,410,000.00      27,229,449.30       
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอื่น -                            (10,000,000.00)      -                         (10,000,000.00)      
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอื่น 35,399.01                 10,000,000.00       -                         10,000,000.00       
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย -                            (30,811,195.71)      (988,197,655.00)    (30,988,745.00)      
เงินสดจายในเงินลงทุนในกิจการรวมคา -                            (2,000,000.00)        -                         -                         
เงินสดรับเงินลงทุนในกิจการรวมคา 1,549,177.43 -                         -                         -                         
เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร (10,191,304.35)         (67,719,548.86)      (119,403.47)           (1,146,297.26)        
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 46,287.17                 998,242.91            8,600.00                188,022.20            
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยมีไวเพื่อขาย -                            4,000.00                -                         4,000.00                
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (130,459,526.98)       (24,865,300.00)      -                         -                         
เงินสดจายคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน (241,600,000.00)       (175,800,000.00)    -                         -                         
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 341,917.71               -                         113,439,686.51      90,577,033.77       

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (115,132,054.21)     9,286,205.40       (310,243,984.95)    (212,553,380.15)  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (330,975.24)              (1,112,715.68)        -                         -                         
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 458,512,000.00         -                         -                         -                         
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (264,522,000.00)       -                         -                         -                         
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน -                            1,300,000.00         -                         -                         
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน -                            (1,300,000.00)        -                         -                         
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน -                            669,500.00            -                         -                         
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน -                            (699,500.00)           -                         (9,999,985.00)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บาท บาท บาท บาท

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ตอ) -                         -                         
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 95,000,000.00           -                         -                         -                         
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น (95,000,000.00)         -                         -                         -                         
เงินสดจายในหน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน (1,456,936.72)           (1,768,776.15)        (423,744.00)           (423,744.00)           
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน -                            90,000,003.78       -                         90,000,003.78       
เงินสดรับจากเงินลงทุนจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 250,007.50               -                         -                         -                         
เงินสดรับในเงินรับลวงหนาคาหุน 4,126.20                   -                         4,126.20                -                         
เงินสดรับในเจาหน้ีจากหุนเพิ่มทุน 465,600,000.00         -                         465,600,000.00      -                         
เงินสดจายดอกเบี้ย (21,540,698.54)       (2,313,637.44)      -                        -                       

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 636,515,523.20       84,774,874.51     465,180,382.20      79,576,274.78     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 138,511,535.32       (258,756,469.57)  109,793,337.28      (206,522,997.10)  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 7 151,201,983.66       409,958,453.23    123,633,237.42      330,156,234.52    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 7 289,713,518.98       151,201,983.66    233,426,574.70      123,633,237.42    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



14 
 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบการเงิน 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลจัดต้ังบริษัทและลักษณะธุรกิจ 
บริษัทจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 

2541 และจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2547 ทะเบียนเลขท่ี 0107547000290 
สํานักงานใหญของบริษัทต้ังอยูท่ีอาคารเลาเปงงวน 1 ช้ัน 18 โซนเอ เลขท่ี 333 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวรและจัดหาฮารดแวรใหกับลูกคา  รวมถึง
การใหบริการรับเหมางานจัดจาง บริษัทยอยดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับส่ือบริการโทรทัศน บริการอินเตอรเน็ต
การผลิตขาวสาร การผลิตรายการ การจําหนายส่ือส่ิงพิมพ และดานการจําหนายและใหบริการเคร่ืองมือ
และอุปกรณตรวจสอบดานชีวอนามัย และขายสินคาและบริการ 

 
1.2 การดําเนนิงานตอเนื่อง 

ตามงบการเงินรวม กลุมบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 และ 2558 จํานวน 1,507.08 ลานบาท และจํานวน 607.24 ลานบาท ตามลําดับ และ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 และ 2558 จํานวน 2,471.73 ลานบาท และจํานวน 332.15 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงผลประกอบการ
ดังกลาวเกิดจากบริษัทยังมีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลักในจํานวนนอย แตมีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใน
จํานวนท่ีสูง นอกจากนี้ บริษัทยอยท่ีดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับส่ือบริการโทรทัศนยังอยูในชวงเร่ิมตนในการทํา
ธุรกิจบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ซึ่งมีตนทุนบริการและคาใชจายในชวงเริ่มตนสูงมาก และ
กลุมบริษัทฯ  มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 557.16 ลานบาท ซ่ึงหนี้สิน
หมุนเวียนสวนใหญเปนเจาหนี้จากหุนเพิ่มทุนจํานวน 465.60 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไมไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเสนอขายหุนใหแกบุคคลใน
วงจํากัด ทําใหบริษัทฯ ยังไมสามารถจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาได 
ตามหมายเหตุ 29 
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แผนการดําเนนิงานของกลุมบริษัท 
  บริษัทคาดวาจะ เ ริ่มมีร ายได เพิ่ม ขึ้นอยา งตอ เนื่อ ง ท้ังในสวนงานระบบสารสนเทศและ  
สวนงานใหบริการดานการปรึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศจากงานโครงการท่ีคาดวาจะไดรับจาก
การประมูลงานโครงการในป 2560 รวมถึงการควบคุมตนทุนและคาใชจายอยางรัดกุม เพื่อให                      
ผลประกอบการของบริษัทขาดทุนนอยลงอยางตอเนื่อง 

กลุมบริษัทยอยคาดวาจะมีรายไดเพิ่มข้ึนในป 2560 จากการปรับอัตราคาโฆษณาเพ่ิมข้ึน และจะ
มีการเพิ่มฐานรายไดอ่ืนๆ เชน ใหเชาเวลาสถานี ขายขาว และคาบริการสงขอความ เปนตน ประกอบกับ
การจัดใหมีกิจกรรมท่ีตอเนื่องสัมพันธกับงานขาวและรายการตางๆ เชน การจัดสัมมนา ประชาสัมพันธ
ในรูปแบบตางๆ เปนตน ซ่ึงจะทําใหผูรับชมเขาถึงไดอยางแพรหลายมากข้ึน สงผลใหกลุมบริษัทยอย
สามารถลดผลขาดทุนลงได และมีทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินกิจการและสามารถจายชําระหนี้เดิม
แกบริษัทใหญได 
 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความและ    

แนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ และกฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

2.2 การจัดรายการในงบการเงินเปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดรายการยอท่ีตองมี
ในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543   

2.3 ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารของบริษัทตองใช
การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได คาใชจาย 
สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีไดประมาณไว  

2.4 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเปนรายงานทางการเงินฉบับท่ีบริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย 
รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม 
3.1 ในการจัดทํางบการเงินรวมถือหลักเกณฑการรวมเฉพาะบริษัทยอยท่ีอยูภายใตการควบคุมของ บริษัท 

นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ภายหลังจากไดตัดยอดคงเหลือ และรายการคาระหวางกันแลว 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทยอยท้ังทางตรงและทางออมตาม
อัตราสวนดังนี้ 

ชื่อบริษัท อัตรารอยละของการถือหุน จัดตั้งในประเทศ ประเภทกจิการ
 ณ วันที่ ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
บริษัทถือหุนทางตรงในบริษัทยอย  
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากดั 99.99 99.99 ประเทศไทย ตัวแทนจําหนายและใหบริการ

เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรและ
สินคาเทคโนโลยี 

บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด 99.99 99.99 ประเทศไทย ใหบริการดานการผลิตขาวสาร
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 93.17 - ประเทศไทย ใหบริการขอมูลขาวสาร ผลิตขาว 

และรายการทางโทรทัศน 
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชัน่ 

อินทิเกรเตอร จํากดั 
90.00 90.00 ประเทศไทย จําหนายและใหบริการเคร่ืองมือและ

อุปกรณตรวจสอบดานชีวอนามัย 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด 99.99 99.99 ประเทศไทย ใหบริการดานสถานีวิทยุและส่ือ

สมัยใหม 
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด 99.99 99.99 ประเทศไทย ใหบริการขอมูลขาวสารผาน

โทรศัพทเคลื่อนที ่อินเตอรเน็ทและ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส จําหนายหนังสือ
และนิตยสาร จําหนายสินคาตางๆ 
ผานทางระบบ Call Center  และ 
โทรศัพทมือถือ 

บริษัทฯ ถอืหุนทางออมผานบริษัทยอย  
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด 99.99 99.99 ประเทศไทย ใหบริการดานการผลิตและ    

เสนอขาวสาร 
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 6.83 99.99 ประเทศไทย ใหบริการขอมูลขาวสาร ผลิตขาว 

และรายการทางโทรทัศน 
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 80.00 - ประเทศไทย การผลิตและจาํหนายส่ือส่ิงพิมพ
 

3.2 เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 99.99 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯ คํานวณ
เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเสมือนหนึ่งถือหุนรอยละ 100 

3.3 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทยอยส้ินสุดวันเดียวกันกับของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) 
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3.4 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทไดตัดยอดสินทรัพยและหนี้สินคงเหลือและรายการคาระหวางกันแลว 
3.5 นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยในสวนของรายการบัญชีท่ีเหมือนกันใชนโยบายการบัญชีเชนเดียวกัน

กับบริษัท 
 

4. การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบตั ิ
กลุมบริษัทไดนํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม ท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมตนในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติโดยไมมีผลกระทบตอรายงานทางการเงินงวดปจจุบัน 

 
5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมท่ีประกาศใชแลวแตยังไมมีผลบังคับใชใน
รอบระยะเวลารายงานปจจุบัน ซ่ึงบริษัทฯ ยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันท่ีมีผลบังคับใชมีดังตอไปนี้ 
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การดอยคาของของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยที่อาจ

เกิดข้ึน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ี

ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) สวนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) การรวมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลคายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชาดําเนินงาน – ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถือหุน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) รายได – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการรื้อถอน การบูรณะ

และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ขอตกลงสัมปทานบริการ
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) 
 

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนข้ัน
ต่ําและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจากลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที่นําสงรัฐ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
 

ฝายบริหารของบริษัทฯ เช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบตอ
รายงานทางการเงินอยางเปนสาระสําคัญเม่ือนํามาถือปฏิบัติในงวดท่ีมีผลบังคับใช 

 
6. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

6.1 เกณฑการวัดมูลคาท่ีใชจัดทํางบการเงิน 
เกณฑการวัดมูลคาท่ีใชจัดทํางบการเงิน คือ เกณฑราคาทุนเดิม โดยใชรวมกับเกณฑอ่ืนๆ สําหรับ

สินทรัพยและหนี้สินบางประเภทที่ มีการใช เกณฑการวัดมูลคาอ่ืนไดเปดเผยเกณฑการวัดมูลคาท่ีใช
ในนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวของ 

6.2 เคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน และเงินใหกูยืม หนี้สินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินประกอบดวยเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนและเงินกูยืม ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการ
แตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอท่ีเกี่ยวของ 

6.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวัน   

และประจําไมเกิน 3 เดือน ท่ีไมติดภาระคํ้าประกัน 
6.4 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  
  ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืนแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ  
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  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับ
การชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเม่ือทราบวาเปนหนี้สูญ 

6.5 มูลคางานบริการท่ียังไมเรียกเก็บจากลูกคา 
  มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา แสดงถึงมูลคางานที่ยังไมเรียกเก็บซึ่งคาดวาจะ

เก็บไดจากลูกคาสําหรับสัญญางานบริการที่มีอยู ณ วันนั้น แสดงดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ
ตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จซึ่งคํานวณตามอัตราสวนตนทุนของงานใหบริการที่เกิดขึ้นกับ
ตนทุนทั้งหมดที่ประมาณวาใชในการใหบริการตามสัญญา ตนทุนงานบริการวัดมูลคาดวยตนทุน
การบริการบวกคาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการตามสัญญา 

  มูลคางานบริการท่ียังไมเรียกเก็บจากลูกคาแสดงเปนรายการแยกตางหากภายใตสินทรัพย
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินผลตางของจํานวนท่ีเรียกเก็บจากลูกคาท่ีสูงกวารายไดคาบริการที่รับรู
จะแสดงเปนหนี้สินอ่ืนภายใตหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

6.6 สินคาคงเหลือ 
  สินคาคงเหลือ แสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใด

จะตํ่ากวา  
  ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซ้ือ หรือตนทุนอ่ืนเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพ

ปจจุบัน 
  มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจาย

ท่ีจําเปนในการขาย 
  ประมาณการลดหนี้ท่ีเกิดจากการรับคืนหนังสือประมาณข้ึนโดยพิจารณาจากอัตรายอดรับคืน

เทียบกับยอดสงในอดีตโดยถัวเฉลี่ย 
6.7 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในการรวมคา 
  เงินลงทุนในการรวมคาตามงบการเงินรวมรับรูตามวิธีสวนไดเสีย 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

   เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกตามวิธีราคาทุนหักดวยคาเผ่ือการดอยคา
สะสมของเงินลงทุน  

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนอื่น 
 ตราสารหน้ีและตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซ่ึงถือไวเพื่อคา 

จัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและแสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

 ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไว
เพื่อคาหรือต้ังใจถือไวจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผ่ือขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในคร้ังแรก
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เงินลงทุนเผ่ือขายแสดงในมูลคายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาและ
ผลตางจากสกุลเงินตราตางประเทศของรายการ ท่ีเปนตัวเงิน บันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน 
สวนผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุนเม่ือมีการตัดจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน
โดยตรงเขากําไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเปนเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบ้ีย จะตองบันทึกดอกเบ้ียในกําไร
หรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
  เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและ
รวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูก
บันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

6.8 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทเปนที่ดินและอาคารชุดที่บริษัทถือครองไวโดยท่ี
ปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชงานในอนาคตและ/หรือมีไวเพื่อหาประโยชนจากรายได
คาเชา หรือจากการเพ่ิมมูลคาของสินทรัพย บริษัทวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตามราคาทุนหัก
คาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี)   
  คาเส่ือมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซ่ึงคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของอาคารชุด 20 ป 

6.9 อุปกรณ 
   อุปกรณบันทึกตามราคาทุน ณ วันท่ีเกิดรายการหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอยคาสะสม (ถามี) 
   คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการ

ใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงได ดังน้ี 
   สวนปรับปรุงอาคาร       5 ป 

เคร่ืองตกแตงติดต้ังและเคร่ืองใชสํานักงาน     3-5 ป 
   อุปกรณ         3-5 ป 
   ยานพาหนะ        5 ป 

การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนในระหวางงวดบัญชีท่ีเกิดรายการข้ึน 
ตนทุนของการปรับปรุงใหดีข้ึนอยางสําคัญจะถูกรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
เ มื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเช่ือถือ ตนทุนของการปรับปรุงจะถูกตัดคาเส่ือม
ราคาตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ  คาซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดขึ้น 
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กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ คํานวณจากผลตางระหวางเงินสดรับสุทธิกับราคา
ตามบัญชีและรับรูเปนรายไดอ่ืน หรือคาใชจายอ่ืนในกําไรหรือขาดทุน 

6.10 คาความนิยม 
  คาความนิยมวัดมูลคา ณ วันท่ีซ้ือจากมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึงรวมถึงการรับรู
จํานวนสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี
ระบุไดท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาซ่ึงวัดมูลคา ณ วันท่ีซ้ือ ภายหลังจากการรับรูเร่ิมแรก คาความนิยมจะถูก
วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 

6.11 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 ลิขสิทธ์ิซอฟตแวรและโปรแกรมคอมพิวเตอร  

ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีกลุมบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใชงานจํากัด 
แสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และผลขาดทุนการดอยคาสะสม (ถามี) 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรง ตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน
จากสินทรัพยไมมีตัวตน โดยเร่ิมตัดจําหนายเม่ือสินทรัพยนั้นพรอมท่ีจะใหประโยชน เปนระยะเวลา 5-10 ป  

 ลิขสิทธ์ิสารคดีและเพลง 
  ลิขสิทธ์ิสารคดีและเพลงตามงบการเงินรวมแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และ
ผลขาดทุนการดอยคาสะสม (ถามี) คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา
ตามสัญญาและตามจํานวนเทปที่ออกอากาศ 

 สิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคา 
 สิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคาตามงบการเงินรวมแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนาย

สะสม และผลขาดทุนการดอยคาสะสม (ถามี) คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงเปน
ระยะเวลา 30 ปตามอายุของสัญญา 

6.12 ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศน 
มูลคาตามบัญชีของใบอนุญาตใหใชบริการโทรทัศน ประกอบดวย ตนทุนทางตรงท่ีเกี่ยวของกับ

การไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูขาวสารและสาระแบบความคมชัดปกติแสดงมูลคา
เทียบเทาเงินสดโดยวิธีคิดลดจํานวนเงินท่ีตองจายชําระเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดตาม
ทองตลาด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา ผลตางระหวางราคา
เทียบเทาเงินสดกับจํานวนเงินท้ังหมดท่ีตองจายชําระบันทึกเปนตนทุนทางการเงินตลอดอายุการจายชําระ
คาธรรมเนียมการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศน โดยจะเร่ิมตัดจําหนายเม่ือ
พรอมท่ีจะใหบริการ โดยคํานวณคาตัดจายตามวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน 15 ป 
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6.13 การดอยคา 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไดรับการประเมิน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงช้ีของ

การดอยคาเกิดข้ึนหรือไม ในกรณีท่ีมีขอบงช้ี จะทําการประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น
หรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณานั้นรวมอยูโดยรับรูผลขาดทนุจากการ
ดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด
เงินสดน้ัน 

ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที  
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
- มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ

หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใดจะ
สูงกวา 

- ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากสินทรัพยจะถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดท่ีเปนอัตรากอนภาษีเงินได
ท่ีสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอ
สินทรัพย 

- สินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดเงินสดซ่ึงสวนใหญเปนหนวยอิสระแยกจากสินทรัพยอ่ืน ๆ จะพิจารณา
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นมี
ความเกี่ยวของดวย 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา 
- ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการท่ี

ใชในการกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนไดเปล่ียนแปลงไปภายหลังจากรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาคร้ังลาสุดแลว เพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีท่ี
ควรเปน (สุทธิจากคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย) หากไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยนั้นมากอน 

- การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกรับรูเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุนทันที  
6.14 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน แสดงในราคาทุน 
6.15 สัญญาเชาระยะยาว 

-  กรณกีลุมบริษัทเปนผูเชา 
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ

ไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแต
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มูลคาใดจะตํ่ากวาโดยจํานวนเงินท่ีตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหได
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหัก
คาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอด
อายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตามอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยท่ีเชาแตหากมีความไมแนนอนในสิทธิการเปนเจาของเม่ือสัญญาส้ินสุดจะ
คํานวณคาเส่ือมราคาตามอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะ
ต่ํากวา 

สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวน
ใหญตกอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน(สุทธิจาก
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา
เชานั้น 

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบ้ียปรับท่ีตอง
จายใหกับผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

- กรณีกลุมบริษัทเปนผูใหเชา 
สินทรัพยท่ีใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินเปนลูกหนี้สัญญา

เชาทางการเงินดวยมูลคาเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของเงินลงทุนข้ันตนตาม
สัญญาเชากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชาบันทึกเปนรายไดทางการเงินรอการรับรู รายไดจากสัญญา
เชาระยะยาวรับรูตลอดอายุของสัญญาเชาโดยวิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอนอัตราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด 

สัญญาเชาทางการเงินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปแสดงภายใตสินทรัพยหมุนเวียน 
6.16 ผลประโยชนพนักงาน 

 กลุมบริษัทบันทึกเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจาย เม่ือ
เกิดรายการ 

กลุมบริษัทรับรูผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพื่อจายใหแกพนักงานตาม
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย กลุมบริษัทรับรูประมาณการหน้ีสินผลประโยชนของพนักงานคํานวณ
โดยผูเช่ียวชาญทางคณิตศาสตรประกันภัยดวยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
(Actuarial Technique) และคิดลดผลประโยชนโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected 
Unit Credit Method) ซ่ึงประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคต
คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดในเวลาใกลเคียงกับกําหนดชําระของหนี้สิน
ดังกลาว กระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก 
อัตราการตาย อายุงาน และปจจัยอ่ืน กลุมบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
เปนหนี้สินไมหมุนเวียน ท้ังนี้คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงานจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
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เพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงานและรับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีเกิดข้ึนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

6.17 ประมาณการหนี้สิน 
  กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพัน
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพัน
ดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนท่ี
ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ รายจายท่ีจะไดรับคืนบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหาก
ก็ตอเม่ือการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจายชําระประมาณการหน้ีสินไปแลว 

6.18 การรับรูรายได 
- รายไดจากการขายสินคา รับรูเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคา

ท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับผูซ้ือแลว   
- รายไดจากการใหบริการสําหรับงานโครงการรับรูเม่ือมีการใหบริการตามวิธีอัตราสวนของงานท่ี

ทําเสร็จซ่ึงคํานวณตามอัตราสวนตนทุนของงานใหบริการที่เกิดข้ึนกับตนทุนท้ังหมดท่ีประมาณ
วาจะใชในการใหบริการตามสัญญา 

อัตราสวนของงานใหบริการประมาณโดยอางอิงกับการสํารวจงานท่ีทํา เม่ือไมสามารถ
ประมาณผลของงานไดอยางนาเช่ือถือ รายไดจากการใหบริการจะถูกรับรูไดไมเกินกวาตนทุน
ของงานใหบริการที่เกิดข้ึนและมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะไดรับตนทุนนั้นคืน ผลขาดทุน
ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากงานใหบริการรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 

- รายไดจากการขายโฆษณาเปนรายไดจากการขายส่ือโฆษณาทางโทรทัศนและวิทยุแสดงมูลคา
ตามราคาในใบแจงหนี้ของบริการหลังจากหักสวนลด โดยจะรับรูเปนรายไดเม่ือใหบริการแลว 

- รายไดจากการรับจางผลิตรายการโทรทัศนรับรูรายไดเม่ือมีการสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ 
- รายไดคารวมดําเนินการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนรับรูรายไดตามระยะเวลาของสัญญา 
- รายไดจากการใหบริการรับรูรายไดเม่ือมีการใหบริการแลว 
- รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตามนโยบายการบัญชีขอ 6.15 เร่ืองสัญญาเชาระยะยาว 
- รายไดท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการ เกิดจากการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการที่มี

ลักษณะรายการที่ไมเหมือนกัน ซ่ึงรับรูรายไดดวยมูลคายุติธรรมของราคาสินคาหรือบริการท่ี
แลกเปล่ียน 

- รายไดคาเชา รับรูโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
- รายไดจากดอกเบ้ียรับรับรูตามระยะเวลาพึงรับ โดยคํานวณจากยอดเงินตนคงคาง 

6.19 การรับรูคาใชจาย 
- คาใชจาย รับรูตามเกณฑคงคาง 
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6.20 ภาษีเงินได 
ภาษีเงินได 

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดรับรูใน
กําไรหรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับรายการท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู
โดยตรงในสวนของผูถือหุนซ่ึงจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน
เชนเดียวกัน 
ภาษีเงินไดปจจุบัน 

 บริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 บริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยวิธีหนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงคํานวณจาก
ผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับ
ฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไร
เพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ดังกลาว ท้ังนี้สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาส
ถูกใชจริง  

6.21 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวนหุนสามัญท่ี

ออกจําหนายและเรียกชําระแลวในระหวางปถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยผลรวมของจํานวนหุน

สามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางป กับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัท
อาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ 

6.22 การจัดสรรกําไรสะสม  
การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทจะ

จัดสรรเม่ือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงจะรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ
ตอไป 

6.23 การวัดมูลคายุติธรรม 
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือจะจายเพ่ือโอนหนี้สินใน

รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลคา กลุมบริษัทฯ ใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาด
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ท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับ
สินทรัพยหรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองได 
กลุมบริษัทฯ จะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ 
และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้นให
มากท่ีสุด  

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินใน   
งบการเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน 
และกลุมบริษัทฯ สามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันท่ีวัดมูลคา 

ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับ
สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น  
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทฯ จะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีถืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการ
วัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 

6.24 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
  ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ

และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ี
สําคัญมีดังนี้ 
สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน ฝายบริหาร
ไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทไดโอนหรือรับ
โอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 
คาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

  ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหารจําเปนตองใช        
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย  โดยคํานึงถึง
ประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 
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อุปกรณ และคาเส่ือมราคา 
  ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให

ประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น      
ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
การดอยคาของเงินลงทุน 

ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของเงินลงทุนและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา หากคาด
วามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาเงินลงทุน และการใชดุลยพินิจวามูลคาเงินลงทุนดังกลาวได
ลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนการถาวรหรือไม 
สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนจะตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณและจะพิจารณา
การดอยคาหากมีขอบงช้ี  
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศน 
 ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่เพ่ือใหบริการโทรทัศน
ในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณ
รายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตาม                 

หลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงขอสมมติฐานในการประมาณการดังกลาวประกอบดวย อัตราคิดลด 
จํานวนเงินเดือนท่ีคาดวาจะเพิ่มข้ึนในอนาคต และปจจัยท่ีเกี่ยวของในเชิงประชากรศาสตรในการ
กําหนดอัตราคิดลดฝายบริหารไดพิจารณาถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีสะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตามผลประโยชนหลังการเลิกจางงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณไว 
คดีฟองรอง 

บริษัทมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟองรองแลวและบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน อยางไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากท่ีไดมีการประมาณไว 
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด 473,616.21  452,794.75  30,000.00  30,000.00 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 192,710,893.52  95,246,664.83  188,910,022.97  94,125,498.17 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 96,247,770.73  55,302,524.08  44,486,551.73  29,477,739.25 
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา -  200,000.00  -  - 
เช็คในมือ 281,238.52  -  -  - 

รวม 289,713,518.98  151,201,983.66  233,426,574.70  123,633,237.42 
 
8. เงินลงทุนชั่วคราว 
   ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที ่ ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
 บาท บาท  บาท บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา   
     มูลคาราคาทนุในตราสารทุนในความตองการของตลาด 4,600,000.00 4,600,000.00  4,600,000.00 4,600,000.00
     บวก (หัก) กําไร(ขาดทนุ)ที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (712,000.00) (1,042,000.00)  (712,000.00) (1,042,000.00)
     มูลคายุติธรรมในเงินลงทุนในความตองการของตลาด 3,888,000.00 3,558,000.00  3,888,000.00 3,558,000.00
เงินฝากประจํา 12 เดือน 1,033.43 1,019.80  - -
         รวม 3,889,033.43 3,559,019.80  3,888,000.00 3,558,000.00

 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพยเพื่อคามีการ
เปล่ียนแปลง ดังนี้ 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท 
มูลคาตามบัญชีตนป  3,558,000.00  4,600,000.00 
การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคา 330,000.00 (1,042,000.00) 
มูลคาตามบัญชีปลายป 3,888,000.00 3,558,000.00 
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพยเผ่ือขายมีการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท 
มูลคาตามบัญชีตนป  -  128,000,000.00 
จําหนายหลักทรัพย -  (135,000,000.00) 
โอนกลับขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลคาหลักทรัพย -  7,000,000.00 
มูลคาตามบัญชีปลายป - - 

การวัดมูลคายตุิธรรมของหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผ่ือขายใชราคาเสนอซ้ือลาสุดท่ีอางอิงจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันทําการสุดทายของวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงเปนขอมูลระดับ 1 

 
9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

  ประกอบดวย   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหน้ีการคา 117,200,647.06  100,283,378.69  32,658,662.56  35,984,112.88 
หัก   คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (39,535,489.23)  (27,273,236.88)  (29,444,006.16)  (24,402,019.98) 
ลูกหน้ีการคา-สุทธิ 77,665,157.83  73,010,141.81  3,214,656.40  11,582,092.90 
        
ลูกหน้ีอื่น 155,334,547.43  115,308,539.99  54,217,608.69  73,582,926.93 
หัก   คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (13,490,756.02)  (13,064,858.91)  (11,440,100.44)  (14,645,497.23) 
ลูกหน้ีอื่น-สุทธิ 141,843,791.41  102,243,681.08  42,777,508.25  58,937,429.70 

รวม 219,508,949.24  175,253,822.89  45,992,164.65  70,519,522.60 
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ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนีไ้ดดังน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สวนที่ยังไมออกใบแจงหน้ี 25,186,060.59 17,379,895.16 -  - 
ลูกหน้ีการคาที่อยูในกําหนดชําระ 32,029,880.46 25,861,331.83 94,956.62  176,752.25 
ลูกหน้ีการคา      

      แยกตามอายุหน้ีที่คางชําระดังน้ี      
      -  ไมเกิน 3 เดือน 24,135,348.33 15,907,382.55 68,035.96  - 
      -  3-6  เดือน 1,581,131.14 962,316.80 2,891,236.30  - 
      -  6-12 เดือน 147,667.08 1,346,144.43 -  239,519.61 
      -  มากกวา 12 เดือน 34,120,559.46 38,826,307.92 29,604,433.68  35,567,841.02 
           รวม 117,200,647.06 100,283,378.69 32,658,662.56  35,984,112.88 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ              (39,535,489.23) (27,273,236.88) (29,444,006.16)  (24,402,019.98) 

 สุทธิ 77,665,157.83 73,010,141.81 3,214,656.40  11,582,092.90 
 
 ลูกหนี้อ่ืน ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย 33,198,790.26 23,239,354.36 3,529,351.27  2,146,854.77 
คาใชจายจายลวงหนา 23,254,316.71 17,901,244.54 12,074,685.96  12,179,773.74 
ดอกเบี้ยคางรับ 4,951,649.73 4,823,366.01 30,448,438.72  51,166,234.94 
เงินมัดจําและเงินประกัน 8,335,470.08 4,023,126.93 -  - 
รายไดคางรับ 335,158.00 1,157,153.12 54,905.87  292,544.50 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 71,008,937.86 44,523,983.53 2,872,534.83  3,303,996.87 
ลูกหน้ีอื่น 996,945.81 2,216,602.23 4,314,164.34  3,595,060.26 
อื่นๆ 13,253,278.98 17,423,709.27 923,527.70  898,461.85

                  รวม 155,334,547.43  115,308,539.99  54,217,608.69 73,582,926.93
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ              (13,490,756.02)  (13,064,858.91)  (11,440,100.44) (14,645,497.23) 
                สุทธ ิ 141,843,791.41  102,243,681.08  42,777,508.25 58,937,429.70 
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตนป (40,338,095.79) (40,523,942.13)  (39,047,517.21)  (37,444,004.88) 
เพ่ิมขึ้นระหวางป (18,906,956.43) (862,029.54)  (11,921,527.34)  (2,601,841.10) 
โอนกลับระหวางป 6,218,806.97 1,047,875.88  10,084,937.95  998,328.77 
ยอดคงเหลือปลายป (53,026,245.25) (40,338,095.79)  (40,884,106.60)  (39,047,517.21) 

 

10. มูลคางานบริการท่ียังไมเรียกเก็บจากลูกคา 
 ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท 

มูลคางานบริการท่ียังไมเรียกเกบ็ 7,730,339.82  7,678,656.45 
 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (6,586,356.74)  (6,586,356.74) 
มูลคางานบริการท่ียังไมเรียกเกบ็-สุทธิ 1,143,983.08  1,092,299.71 

 

  มูลคางานบริการท่ียังไมเรียกเก็บจากลูกคา แยกตามอายุไดดังนี ้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
บาท  บาท 

อยูในกําหนดชําระ -  122,639.00 
แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระดังน้ี    
      -  ไมเกิน 3 เดือน 821,183.54  408,063.54 
      -  3 – 6 เดือน 129,231.12  290,711.66 
      -  6 – 12 เดือน 51,968.41  270,885.50 
      -  มากกวา 12 เดือน 6,727,956.75  6,586,356.75 
                รวม 7,730,339.82  7,678,656.45 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ              (6,586,356.74)  (6,586,356.74) 
               สุทธิ 1,143,983.08  1,092,299.71 
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 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้  
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท 
ยอดคงเหลอืตนป (6,586,356.74)  (8,230,143.66) 
ตัดเปนหนี้สูญระหวางป -  1,643,786.92 
ยอดคงเหลอืปลายป (6,586,356.74)  (6,586,356.74) 

 
มูลคางานบริการท่ียังไมเรียกเก็บในสวนท่ีเกินกวา 12 เดือน สวนใหญเปนงานโครงการกับ

หนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีเลยกําหนดระยะเวลาการสงมอบงาน 2 โครงการ โดยมีมูลคาตามสัญญาจํานวน
ท้ังส้ิน 17.73 ลานบาท ซ่ึงบริษัทอยูระหวางการดําเนินการติดตามทวงถาม และเช่ือวาคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ี
บันทึกไวเพียงพอแลว (ตามหมายเหตุ 45.8 ก) 

 
11. ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 

 ประกอบดวย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท 

ลูกหนี้ข้ันตนตามสัญญาเชา    
 สวนท่ีถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ป 15,799,992.00  15,799,992.00 
 สวนท่ีถึงกําหนดรับชําระระหวาง 2-5 ป 61,883,342.00  61,883,342.00 
              รวม 77,683,334.00  77,683,334.00 
หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู-ลูกหนี้สวนท่ีถึงกําหนด        

ชําระภายใน 1 ป (6,875,825.68)  (6,875,825.68) 
      รายไดทางการเงินรอการรับรู-ลูกหนี้สวนท่ีถึงกําหนด        

ชําระระหวาง 2-5 ป (13,444,500.65)  (13,444,500.65) 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (57,363,007.67)  (57,363,007.67) 

 สุทธิ -  - 
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 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท 

ลูกหนี้สุทธิตามสัญญาเชา    
 สวนท่ีถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ป-สุทธิ -  - 
 สวนท่ีถึงกําหนดรับชําระระหวาง 2-5 ป-สุทธิ -  - 
              รวม -  - 
รายไดทางการเงินรอการรับรู-สุทธิ -  - 

 
 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้ 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตนป (57,363,007.67)  (12,181,479.32) 
เพิ่มข้ึนระหวางป -  (45,181,528.35)
ยอดคงเหลือปลายป (57,363,007.67)  (57,363,007.67)

เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2555 บริษัทแหงหนึ่งไดเขาทําสัญญาเชาพรอมติดต้ังกับตลาดสินคา     
เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย เพื่อใหเชาพรอมติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร (ฮารดแวร/Hardware) ระบบ
เค รือข าย ( เน็ ต เวิ ร ค /Network) และชุด คํ า ส่ั งห รือโปรแกรม ท่ีใช ส่ั ง ง านใหคอมพิว เตอร ทํ า ง าน 
(ซอฟตแวร/Software)ในโครงการ “ปรับปรุงระบบเครือขายและระบบการซ้ือขาย” กับตลาดสินคาเกษตร
ลวงหนาแหงประเทศไทย มูลคาตามสัญญาจํานวนเงิน 79 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยมีงวดคาเชารับ
ชําระเทากันทุกงวด งวดละ 1.32 ลานบาท จํานวน 60 งวด  

ตอมาเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2555 บริษัทแหงนี้ไดทําหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกรองกับบริษัท 
นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (บริษัท) ซ่ึงบริษัทแหงนี้ในฐานะผูโอนสิทธิเรียกรองไดโอนสิทธิเรียกรอง
การรับชําระคาเชาทุกจํานวนและทุกงวด (จํานวน 60 งวดเปนเงินจํานวน 79 ลานบาท) แตเพียงผูเดียวจาก
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยใหกับบริษัท ท้ังนี้ บริษัทไมตองรับผิดชอบตอหนาท่ีและ        
ความรับผิดชอบของผูโอนสิทธิเรียกรองท่ีตองปฏิบัติตามสัญญาหลักท่ีบริษัทแหงนี้ไดทําไวกับตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย   
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อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2555 นอกจากการทําหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง
ดังกลาวแลวบริษัทยังเขาทําสัญญาซ้ือขายสินคากับบริษัทแหงนี้อีกฉบับดวย ท้ังนี้ บริษัทอยูในฐานะ “ผูขาย” 
และบริษัทแหงนี้อยูในฐานะ “ผูซ้ือ” โดยสัญญาซ้ือขายสินคาดังกลาวมีเนื้อหาสัญญาท่ีสําคัญดังนี้  

1) ผูซ้ือและผูขายตกลงขายอุปกรณพรอมติดต้ัง โดยผูซ้ือจะตองสงมอบสินคาและติดต้ังสินคา
ท่ีส่ังซ้ือ ณ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย ตามรายการและรายละเอียดท่ีระบุ
ไวในใบส่ังซ้ือหลายฉบับลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2555 รวมมูลคาท้ังส้ิน 56,688,864.08 บาท
(มูลคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาใชจายแลว) ซ่ึงเปนสินคาท่ีบริษัทไดทําการส่ังซ้ือกับบริษัท
ผูจัดจําหนายรายหนึ่งในประเทศไทยในจํานวนเดียวกันนี้ 

2) ผูซ้ือตกลงจายและผูขายตกลงรับเงินคาสินคา โดยผูซ้ือตกลงโอนสิทธิการรับเงินตามสัญญา
เชาดังกลาวจากตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยทุกงวดทุกจํานวน แบงเปน 60 งวด 
จํานวน 79 ลานบาทนับต้ังแตวันท่ีทําหนังสือโอนสิทธิเรียกรอง (วันท่ี 13 ธันวาคม 2555) 
เปนตนไป ใหแกบริษัทแทนการชําระเงินคาสินคาดังกลาว โดยมีการระบุวาคาปรับและ
คาเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสัญญา เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2555 ผูโอนสิทธิเรียกรองจะเปน
ผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว 

3) ผูซ้ือตองสงมอบเอกสารการตรวจรับสินคาของตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย 
โดยมีการลงนามรับสินคาท่ีสงมอบถูกตองครบถวน ซ่ึงผูซ้ือไดสงมอบเอกสารดังกลาว
ใหแกบริษัท แลวเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2556 

4) การรับประกันสินคาท่ีสงมอบแตละรายการใหเปนไปตามสัญญาเชาอุปกรณพรอมติดต้ัง
ระหวางบริษัทแหงนั้นกับตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย และมีผูจัดจําหนาย
หรือผูรับจางติดต้ังเปนผูรับผิดชอบโดยตรงโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันการโอนสิทธิเรียกรองตามหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง เม่ือวันท่ี 13 
ธันวาคม 2555 ท่ีบริษัทแหงนี้ไดทํากับบริษัทไมสามารถปฎิบัติได ดังนั้นบริษัทจึงตองเรียกรองคาเชาโดยตรง
กับผูซ้ือตามสัญญาซ้ือขายสินคากับบริษัทแหงนี้แทน ดังนั้น บริษัทจึงบันทึกรับรูบริษัทแหงนี้เปนลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาการเงินจํานวน 79.00 ลานบาท (สุทธิดวยรายไดรอรับรูตามสัญญาเชาระยะยาว จํานวน 20.85 ลานบาท) 

ฝายบริหารของบริษัทพิจารณาวามีโอกาสในการท่ีจะไมไดรับชําระเงินคางวดคงเหลือท้ังหมด 
จํานวน 59 งวด จํานวนเงิน 57.36 ลานบาท (สุทธิจากรายไดทางการเงินรอการรับรู) จึงพิจารณาตั้งคาเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญท้ังจํานวน ซ่ึงฝายบริหารพิจารณาวาคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเพียงพอแลว 

เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไดดําเนินการฟองรองลูกหนี้และผูซ้ือตามสัญญาซ้ือขาย
สินคากับบริษัทลูกหนี้ในขอหาผิดสัญญาซ้ือขาย และสัญญาโอนสิทธิ โดยบริษัทฯ ไดฟองใหลูกหนี้และผูซ้ือ
ตามสัญญาซ้ือขายสินคากับบริษัทลูกหนี้รวมกันชดใชคาเสียหายจากคาสินคาและภาษีมูลคาเพิ่มเปนจํานวนเงิน 
114.07 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 15.00 ตอปของภาษีมูลคาเพิ่ม จนกวาจะชําระเสร็จ คิดถึงวันฟอง
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เปนจํานวนเงิน 0.99 ลานบาท รวมเปนเงินจํานวน 115.06 ลานบาท ท้ังนี้ศาลนัดช้ีหรือสืบพยานในวันท่ี 3 
เมษายน 2560 

 
12. สินคาคงเหลือ 

ประกอบดวย 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
 บาท บาท บาท  บาท 

สินคาคงเหลือ 15,664,613.35 15,895,681.42 173,367.76  567,340.56 
สินคาระหวางทาง 67,789.09 - -  - 
งานระหวางทํา 290,664.06 147,630.02 -  - 
            รวม 16,023,066.50 16,043,311.44 173,367.76  567,340.56 
หัก  คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (3,636,502.82) (1,769,845.69) (173,367.76)  (387,972.80) 
            สุทธิ 12,386,563.68 14,273,465.75 -  179,367.76 

 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คาเผ่ือมูลคาสินคาคงเหลือลดลงมีรายการ
เคล่ือนไหวดังนี้     

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
 บาท บาท บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตนป (1,769,845.69) (387,972.80) (387,972.80)  (387,972.80) 
เพ่ิมขึ้นจากการซื้อธุรกิจ - (1,868,707.05) -  - 
เพ่ิมขึ้นระหวางป (2,468,951.79) - (173,367.76)   
ลดลงระหวางป 602,294.66 486,834.16 387,972.80  - 
ยอดคงเหลือปลายป (3,636,502.82) (1,769,845.69) (173,367.76)  (387,972.80) 
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13. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอ่ืน 
 ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
บาท  บาท 

เงินใหกูยืมระยะส้ันกิจการและบุคคลอ่ืน-ตนป 2,571,820.96  2,571,820.96 
บวก ใหกูเพิ่มระหวางป -  - 
หัก   รับชําระคืนระหวางป (35,399.01)  - 
เงินใหกูยืมระยะส้ันกิจการและบุคคลอ่ืน-ปลายป 2,536,421.95  2,571,820.96 
หัก   คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,498,593.15)  (2,422,093.15) 
       สุทธิ 37,828.80  149,727.81 

 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้ 
 งบการเงินรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตนป (2,422,093.15)  (2,400,000.00) 
เพิ่มข้ึนระหวางป (76,500.00)  (22,093.15) 
ยอดคงเหลือปลายป (2,498,593.15)  (2,422,093.15) 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด (รวมมือรวมใจ) มีเงินใหกูยืมระยะส้ัน
แกกิจการอ่ืนเปนจํานวนเงิน 2.40 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4 ตอป โดยไดทําขอตกลงเพิ่มเติมใหชําระคืนเงิน
กูยืมใหแกรวมมือรวมใจเปนรายเดือน เดือนละไมนอยกวา 0.20 ลานบาท ตั้งแตวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 โดยจะตอง
ชําระคืนเงินกูยืมใหแลวเสร็จภายในป 2556 ตอมาวันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 รวมมือรวมใจไดดําเนินการฟองรอง
ขอใหชําระคืนเงินกูยืมพรอมดอกเบี้ย โดยมีทุนทรัพยการฟองรอง จํานวนเงิน 2.45 ลานบาท ซ่ึงเม่ือวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2557 ศาลช้ันตนไดพิพากษาใหบริษัทดังกลาวชําระเงินจํานวน 2.42 ลานบาทแกรวมมือรวมใจ บริษัท
ดังกลาวจึงไดยื่นอุทธรณตอศาล และศาลไดมีคําส่ังอนุญาตใหยื่นอุทธรณไดถึงวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 ท้ังนี้เม่ือ
ถึงวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 ปรากฎวาบริษัทดังกลาวไมไดยื่นอุทธรณภายในเวลาที่กําหนด จึงไมสามารถยื่น
อุทธรณไดอีกตอไป คดีจึงถึงที่สุดแลวตามคําพิพากษาศาลชั้นตน ตอมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 สํานักงาน
บังคับคดีแพงไดใหรวมมือรวมใจเขาตรวจรับรองบัญชีแสดงรายการรับ-จายเงิน และรับเงินคาคํ้าประกันศาล
และจํานวนเงินบางสวนที่อายัดไดจากลูกหนี้รวมเปนเงินจํานวน 220,720.65 บาท แลว ทุนทรัพยสวนท่ี
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เหลือจํานวน 2.22 ลานบาท ยังคงมีผลบังคับคดีไดอีกเปนเวลานาน 10 ป ฝายบริหารของรวมมือรวมใจพิจารณา
วามีโอกาสในการท่ีจะไมไดรับชําระเงินใหกูยืมดังกลาว จึงพิจารณาต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท้ังจํานวน 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด มีเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลอ่ืน
จํานวน 2 ราย เปนจํานวน 0.15 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 15 ตอป ซ่ึงเปนไปตามหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมี
เง่ือนไขใหชําระใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท้ังนี้ บุคคลดังกลาวไมชําระหนี้ตามกําหนด จึงได
ดําเนินการดังนี้ 

1. บุคคลอื่นรายท่ี 1 ไดทําขอตกลงชําระเงินตน พรอมดอกเบี้ยผิดนัด โดยเร่ิมชําระงวดแรกวันท่ี 29 
เมษายน 2559 ท้ังนี้รวมมือรวมใจไดรับชําระหนี้บางสวนเปนไปตามขอตกลง 

2. บุคคลอ่ืนรายท่ี 2 ไดนําเช็คมูลคา 0.15 ลานบาท มาคํ้าประกันการชําระหนี้ แตรวมมือรวมใจไมรับ
ขอเสนอดังกลาว ปจจุบันอยูระหวางการยื่นเร่ืองเพื่อดําเนินคดีกับคูกรณี 

    
14. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้าํประกัน 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทไดนําเงินฝากธนาคารประเภทประจําไปค้ําประกัน
วงเงินหนังสือคํ้าประกัน เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต และเพ่ือคํ้าประกัน
การชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีในสวนท่ีเหลือเต็มจํานวน 

 

15. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทถือหุนในบริษัทยอยโดยมีอัตราสวน ดังนี้  

  

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท ทุนชําระแลว อัตราสวน วิธีราคาทุน  เงินปนผล 

  ของการลงทุน ณ วันที่    สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
   2559  2558  2559 2558 
 บาท รอยละ บาท  บาท  บาท บาท 

เงินลงทุนในบริษัทยอย          
 - บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด 10,000,000.00 99.99 9,999,970.00  9,999,970.00  - - 
 - บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด 2,000,000,000.00 99.99 1,999,994,000.00  1,199,996,400.00  - - 
 - บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น         
       อินทิเกรเตอร จํากัด 10,000,000.00 90.00 9,000,000.00  9,000,000.00  - - 
- บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด 160,000,000.00 99.99 159,999,940.00  9,999,985.00  - - 
- บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด 19,000,000.00 99.99 30,988,745.00  30,988,745.00  - - 
- บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 41,000,000.00 93.17 38,200,100.00          -  - - 
      รวม   2,248,182,755.00  1,259,985,100.00  - - 
หัก คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน   (2,152,182,815.00)  (529,797,418.85)  - - 
     สุทธิ  95,999,940.00 730,187,681.15  - - 
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตนป (529,797,418.85)  (208,999,400.00)
เพิ่มข้ึนระหวางป (1,622,385,396.15)  (320,798,018.85)
ยอดคงเหลือปลายป (2,152,182,815.00)  (529,797,418.85)

 
การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 
15.1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 มี

มติใหมีการลงทุนในบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ซ่ึงเปนการซ้ือหุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาว 
จํานวน 382,001 หุน ในราคาหุนละ 100.00 บาท จํานวนเงิน 38,200,100.00 บาท ในสัดสวนการลงทุน
อัตรารอยละ 93.17 ซ่ึงเดิมเปนบริษัทยอยทางออมผานบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ทําใหบริษัท 
รวมมือรวมใจ จํากัด กลายเปนบริษัทยอยทางตรง ท้ังนี้เนื่องจากบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด หยุดการ
ดําเนินธุรกิจต้ังแตป 2558 ฝายบริหารจึงพิจารณาคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนท้ังจํานวน 

15.2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวสเน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 
17 มิถุนายน 2559 มีมติใหมีการจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม คือ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 
โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 500,000 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท รวมจํานวนเงิน 5 ลานบาท เรียกชําระ
คาหุนแลวรอยละ 25 เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจส่ือส่ิงพิมพผานการเขาทําสัญญาอนุญาตใหใช
เคร่ืองหมายการคาหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ อายุสัญญา 30 ป ซ้ือสินทรัพยบางสวน และรับโอน
พนักงานบางสวนจากบริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากัด ท้ังนี้ลักษณะการเขาทํารายการดังกลาวถือวาเปนการ
ซ้ือธุรกิจ เนื่องจากบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ไดมาซ่ึงสิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคา
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ รายช่ือลูกคา การรับโอนพนักงาน รวมถึงกระบวนการดําเนินงานท้ังหมดที่
เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ เพ่ือกอใหเกิดรายไดท่ีเกี่ยวของจากการผลิต
และจําหนายหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดใหมีการประเมินมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมา โดยมีรายละเอียดของสินทรัพยสุทธิ ณ วันซ้ือธุรกิจ ดังนี้ 
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 มูลคายุติธรรมของ 
สินทรัพยสุทธิท่ีระบุได 

 ณ วนัท่ี 6 กันยายน 2559 
 บาท 
สินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมา    
     อุปกรณ  1,949,546.73  
     สิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคา  122,940,000.00  
        รวมสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมา   124,889,546.73  
หนี้สินท่ีรับมา    
     ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน  4,855,116.12  

รวมหนี้สินท่ีรับมา  4,855,116.12  
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดยกเวนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  120,034,430.61  
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  (588,000.00)  
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุได  119,446,430.61  
เงินสดจายซ้ือ   (121,949,546.73)  
เงินสดจายซ้ือท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุได  2,503,116.12  
หัก สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ  (500,623.22)  
คาความนิยม  2,002,492.90  
หัก คาเผ่ือการดอยคาคาความนิยม  (2,002,492.90)  
สุทธิ  -  

 
16. สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

   ขอมูลเก่ียวกับบริษัทยอยแตละรายของกลุมบริษัทท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ 
กอนการตัดรายการระหวางกัน 
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 (หนวย:บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 บริษัท เอ็นไวรอน

เมนทอล โซลูชั่น 
 อินทิเกรเตอร จํากัด

 บริษัท 
ฐานเศรษฐกิจ 
มัลติมีเดีย จํากัด 

รายการตัด
บัญชี 

รวม 

รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 10  20   
สินทรัพยหมุนเวียน 21,082,677.00  26,458,848.03   
สินทรัพยไมหมุนเวียน 5,136,329.85  124,694,425.70   
หนี้สินหมุนเวียน (78,543,361.71)  (167,483,646.87)   
หนี้สินไมหมุนเวียน (692,164.29)  (5,215,430.00)   
สินทรัพยสุทธิ (53,016,519.15)  (21,545,803.14)   
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (5,301,651.92)  (4,309,160.63) 463,121.35 (9,147,691.20) 
      
รายได 67,585,059.68  21,540,919.71   
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (12,366,391.76)  (22,795,803.14)   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (73,039.00)  -   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (12,439,430.76)  (22,795,803.14)   
      
กําไร(ขาดทุน)ที่แบงใหกับสวนไดเสีย 
          ที่ไมมีอํานาจควบคุม 

 
(1,236,639.18) 

  
(4,559,160.63) 

 
963,737.06 

 
(4,832,062.75) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบงใหกับสวนไดเสีย 
        ที่ไมมีอํานาจควบคุม 

 
(7,303.90) 

  
- 

 
- 

 
(7,303.90) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมท่ีแบงใหกับสวนไดเสีย 
        ท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

 
(1,243,943.08) 

  
(4,559,160.63) 

 
963,737.06 

 
(4,839,366.65) 

      
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (2,921,099.38)  (28,506,433.61)   
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (684,778.32)  (123,706,013.13)   
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,549,110.68  157,250,000.00   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 943,232.98  5,037,553.26   
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 (หนวย:บาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล 

โซลูชั่น  
อินทิเกรเตอร จํากดั 

รายการตัดบัญช ี รวม

รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 10  
สินทรัพยหมุนเวียน 20,911,913.88  
สินทรัพยไมหมุนเวียน 5,771,060.30  
หนี้สินหมุนเวียน (66,714,972.52)  
หนี้สินไมหมุนเวียน (545,090.05)  
สินทรัพยสุทธิ (40,577,088.39)  
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (4,057,708.83) - (4,057,708.83)
  
รายได 46,075,264.60  
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (15,794,839.14)  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (15,794,839.14)  
  
กําไร(ขาดทุน)ที่แบงใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (1,579,483.91) 56,593.09 (1,522,890.82)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมที่แบงใหกับสวนไดเสียที่ไมมี

อํานาจควบคุม (1,579,483.91) 
 

56,593.09 (1,522,890.82) 
  
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (5,363,316.96)  
เงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมลงทุน (292,694.89)  
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 5.164,752.27  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (491,259.58)  

 
17. เงินลงทุนในการรวมคา/ประมาณการหนี้สินในการรวมคา 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทลงทุนในกิจการรวมคาในอัตราสวน ดังนี้ 
ชื่อกิจการ สัดสวน งบการเงินรวม สัดสวน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  วิธีสวนไดเสยี  วิธีราคาทุน 
  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558

 รอยละ บาท  บาท รอยละ บาท  บาท 
กิจการรวมคาสปริงนิวสศึกอัศวินดํา 50 71,719.06  1,437,793.58 - -  - 
หัก คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน  (71,719.06)  -  -  - 

สุทธิ  -  -  -  - 
ประมาณการหนี้สินในกิจการรวมคา 

NEWS-ESI 
 

100 
 

(26,590.29) 
  

- 
 

15 
 
- 

  
- 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กิจการรวมคาสปริงนิวสศึกอัศวินดําไดชําระบัญชีแลวเม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 
2559 และ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ไดรับคืนเงินลงทุนระหวางงวดจํานวน 1.55 ลานบาท 
 
ก) การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการรวมคา 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558

 บาท บาท บาท  บาท 
เงินลงทุนในการรวมคา        
ราคาสุทธิตามบัญชีตนป 1,437,793.58  -  -  - 
ลงทุนในกิจการรวมคา -  2,000,000.00  -  - 
รับคืนเงินลงทุน (1,549,177.43)  -  -  - 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน           
    ในการรวมคา 183,102.91  (562,206.42)  -  - 
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน (71,719.06)  -  -  - 
ราคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป -  1,437,793.58  -  - 

 
ข) การเปล่ียนแปลงของประมาณการหนี้สินในการรวมคา 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558

 บาท บาท บาท  บาท 
ประมาณการหน้ีสินในการรวมคา        
ราคาสุทธิตามบัญชีตนป -  -  -  - 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน           
    ในการรวมคา (26,590.29)  -  -  - 
ราคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป (26,590.29)  -  -  - 
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ค) รายละเอียดของเงินลงทุนในการรวมคา/ประมาณการหนีสิ้นในการรวมคา 
             ขอมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับการรวมคาซ่ึงปฏิบัติตามวิธีสวนไดเสีย แสดงดังตอไปนี้ 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 
 กิจการรวมคา  กิจการรวมคา 
 สปริงนิวสศึกอัศวินดํา  NEWS-ESI 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 สิงหาคม 2559  31 ธันวาคม 2559 

บาท  บาท 
รอยละของการรวมคา 50  100 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  3,098,354.86  1,000.00 
 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน(ไมรวมเงินสด)     143,438.11  32.71 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน             -  (7,000.00) 
เงินกูยืมระยะส้ันจากผูรวมคา             -  (20,623.00) 
สินทรัพยสุทธิ  3,241,792.97  (26,590.29) 
สวนไดเสียในการรวมคา   1,620,896.49  (26,590.29) 

 
     งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 กิจการรวมคา กิจการรวมคา 
 สปริงนิวสศึกอศัวินดํา NEWS-ESI 
 สําหรับงวดระยะเวลา  สําหรับงวดระยะเวลา  
 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2559  

สิ้นสุดวันท่ี 30 สิงหาคม 2559 
ต้ังแตวันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 บาท บาท 
รายไดจากการใหบริการ  -  - 
ตนทุนบริการ  -  - 
รายไดอื่น  2,429.84  - 
คาใชจายในการบริหาร  (187,618.87)  (26,590.29) 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด  (185,189.03)  (26,590.29) 

 

 ขอมูลของกิจการรวมคา NEWS-ESI เปนจํานวนท่ีรวมอยูในงบการเงินของการรวมคาท่ียังไมได
ตรวจสอบ 
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18. เงินลงทุนระยะยาว   
 ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
บาท  บาท 

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย    
ราคาทุน 1,042,907,868.95  1,042,907,868.95 
(หัก)  กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง (543,874,518.95)  (380,079,168.95) 
มูลคายุติธรรม 499,033,350.00  662,828,700.00 

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนระยะยาวมีรายการเคล่ือนไหว ดังนี้ 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
บาท  บาท 

มูลคาตามบัญชีตนป 662,828,700.00 944,972,247.00 
การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขาย (163,795,350.00)  (282,143,547.00) 
มูลคาตามบัญชีปลายป 499,033,350.00  662,828,700.00 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ไดนําเงินลงทุนระยะยาวสวนหนึ่งจํานวน 400 ลานหุนไป

คํ้าประกันเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยทางออมแหงหนึ่ง ตามหมายเหตุ 26 
การวัดมูลคายตุิธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขายใชราคาเสนอซ้ือลาสุดท่ีอางอิงจากตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ณ วนัทําการสุดทายของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงเปนขอมูลระดับ 1 
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19. สินทรัพยเพื่อใหเชา 
 ประกอบดวย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 บาท  บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558    
ราคาทุน 3,250,586.31  2,881,264.57 
หัก คาเส่ือมราคาสะสม (2,143,991.63)  (2,057,558.53) 
มูลคาตามบัญชี 1,106,594.68  823,706.04 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558    
ตัดจําหนายสินทรัพย (75,307.91)  - 
คาเส่ือมราคาประจําป (393,445.21)  (319,580.87) 
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับสวนท่ีตัดจําหนาย 32,703.51  - 
มูลคาตามบัญชีปลายป 670,545.07  504,125.17 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558    
ราคาทุน 3,175,278.40  2,881,264.57 
หัก คาเส่ือมราคาสะสม (2,504,733.33)  (2,377,139.40) 
มูลคาตามบัญชี 670,545.07  504,125.17 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559    
ซื้อสินทรัพย 125,144.95  - 
รับโอน/(โอนออก) (295,936.65)  (295,936.65) 
ตัดจําหนายสินทรัพย (1,922,527.93)  (1,922,527.93) 
คาเส่ือมราคาประจําป (365,700.89)  (294,784.37) 
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับสวนท่ีโอนออก 201,953.42  201,953.42 
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับสวนท่ีตัดจําหนาย 1,922,260.09  1,922,260.09 
มูลคาตามบัญชีปลายป 335,738.06  115,089.73 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559    
ราคาทุน 1,081,958.77  662,799.99 
หัก คาเส่ือมราคาสะสม (746,220.71)  (547,710.26) 
มูลคาตามบัญชี 335,738.06  115,089.73 
คาเส่ือมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 393,445.21  319,580.87 
คาเส่ือมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 365,700.89  294,784.37 
(งบการเงินรวม : รวมอยูในตนทุนบริการและตนทุนจากการใหเชาทรัพยสิน)   
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : รวมอยูในตนทุนจากการใหเชาทรัพยสิน)   
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20. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคาร  รวม 
 บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558      
ราคาทุน 1,815,754.66  10,304,317.34  12,120,072.00 
หัก คาเส่ือมราคาสะสม    -  (5,283,552.42)  (5,283,552.42) 
มูลคาตามบัญชี 1,815,754.66  5,020,764.92  6,836,519.58 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558      
คาเส่ือมราคาประจําป -  (515,215.87)  (515,215.87) 
มูลคาตามบัญชีปลายป 1,815,754.66  4,505,549.05  6,321,303.71 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558      
ราคาทุน 1,815,754.66  10,304,317.34  12,120,072.00 
หัก คาเส่ือมราคาสะสม    -  (5,798,768.29)  (5,798,768.29) 
มูลคาตามบัญชี 1,815,754.66  4,505,549.05  6,321,303.71 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559      
คาเส่ือมราคาประจําป    -  (515,215.86)  (515,215.86) 
มูลคาตามบัญชีปลายป 1,815,754.66  3,990,333.19  5,806,087.85 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559      
ราคาทุน 1,815,754.66  10,304,317.34  12,120,072.00 
หัก คาเส่ือมราคาสะสม    -  (6,313,984.15)  (6,313,984.15) 
มูลคาตามบัญชี 1,815,754.66  3,990,333.19  5,806,087.85 
คาเส่ือมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  515,215.87
คาเส่ือมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  515,215.86

 

บริษัทฯ มีการวัดมูลคายุติธรรมจากผลการประเมินราคาอิสระดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดตาม
รายงานผลการประเมินมูลคาทรัพยสินลงวันท่ี 22 มกราคม 2559 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีมูลคา
ยุติธรรมจํานวน 23.69 ลานบาท ซ่ึงเปนขอมูลระดับท่ี 3 และนําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรับจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งตามหมายเหตุ 25 
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21. อุปกรณ 
   ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 
 สวนปรับปรุงอาคาร  เครื่องตกแตง ติดตั้งและ

เครื่องใชสํานักงาน 
 ยานพาหนะ   อุปกรณ  สินทรัพยระหวาง

ติดตั้ง 
 รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558            
ราคาทุน -  160,397,886.93  14,729,212.46  7,657,660.70  80,008,734.95  262,793,495.04 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม -  (52,055,515.53)  (6,681,034.77)  (4,276,937.74)  -  (63,013,488.04) 
มูลคาตามบัญชี -  108,342,371.40  8,048,177.69  3,380,722.96  80,008,734.95  199,780,007.00 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558            
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ -  1,579,873.12  213,657.59  -  -  1,793,530.71 
ซื้อสินทรัพย 3,662,773.20  53,723,821.53  632,458.00  141,260.96  22,521,220.00  80,681,533.69 
รับโอน(โอนออก) -  55,741,708.95  (593,458.00)  -  (56,541,708.95)  (1,393,458.00) 
จําหนายสินทรัพย -  (3,760,662.69)  -  (1,536.12)  -  (3,762,198.81) 
ตัดจําหนายสินทรัพย -  (4,383,818.59)  -  (65,250.80)  -  (4,449,069.39) 
คาเสื่อมราคาประจําป (149,576.95)  (28,720,273.42)  (2,957,565.78)  (2,450,305.30)  -  (34,277,721.45) 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ            
  สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย -  6,483,603.61  -  36,627.44  -  6,520,231.05 
มูลคาตามบัญชีปลายป 3,513,196.25    189,006,623.91  5,343,269.50  1,041,519.14  45,988,246.00  244,892,854.80 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558            
ราคาทุน 3,662,773.20  263,298,809.25  14,981,870.05  7,732,134.74  45,988,246.00  335,663,833.24 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (149,576.95)  (74,292,185.34)  (9,638,600.55)  (6,690,615.60)  -  (90,770,978.44) 
มูลคาตามบัญชี 3,513,196.25  189,006,623.91  5,343,269.50  1,041,519.14  45,988,246.00  244,892,854.80 
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 งบการเงินรวม 
 สวนปรับปรุงอาคาร  เครื่องตกแตง ติดตั้งและ

เครื่องใชสํานักงาน 
 ยานพาหนะ   อุปกรณ  สินทรัพยระหวาง

ติดตั้ง 
 รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558            
ราคาทุน 3,662,773.20  263,298,809.25  14,981,870.05  7,732,134.74  45,988,246.00  335,663,833.24 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (149,576.95)  (74,292,185.34)  (9,638,600.55)  (6,690,615.60)  -  (90,770,978.44) 
มูลคาตามบัญชี 3,513,196.25  189,006,623.91  5,343,269.50  1,041,519.14  45,988,246.00  244,892,854.80 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559            
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ -  1,948,784.27  -  762.46  -  1,949,546.73 
ซื้อสินทรัพย -  10,398,953.38  816,068.42  315,879.62  1,735,600.00  13,266,501.42 
รับโอน(โอนออก) -  305,936.65  -  -  (10,000.00)  295,936.65 
จําหนายสินทรัพย -  (189,158.58)  -  (5,611.42)  -  (194,770.00) 
ตัดจําหนายสินทรัพย (1,942,633.20)  (5,419,776.60)  -  (795,153.10)  -  (8,157,562.90) 
คาเสื่อมราคาประจําป (639,050.86)  (30,944,512.09)  (1,733,936.42)  (776,841.33)  -  (34,094,340.70) 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่รับโอน -  (201,953.42)  -  -  -  (201,953.42) 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ            
  สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย 374,042.32  4,556,828.88  -  800,689.51  -  5,731,560.71 
มูลคาตามบัญชีปลายป 1,305,554.51  169,461,726.40  4,425,401.50  581,244.88  47,713,846.00  223,487,773.29 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559            
ราคาทุน 1,720,140.00  270,343,548.37  15,797,938.47  7,248,012.30  47,713,846.00  342,823,485.14 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (414,585.49)  (100,881,821.97)  (11,372,536.97)  (6,666,767.42)  -  (119,335,711.85) 
มูลคาตามบัญชี 1,305,554.51  169,461,726.40  4,425,401.50  581,244.88  47,713,846.00  223,487,773.29 
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (รวมอยูในตนทุนจากการบริการ 16.46 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 17.82 ลานบาท)  34,277,721.45 
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รวมอยูในตนทุนขาย 0.01 ลานบาท ตนทุนจากการบริการ 20.09 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 13.99 ลานบาท)  34,094,340.70 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เครื่องตกแตง ติดต้ัง

และเครื่องใช
สํานักงาน 

 ยานพาหนะ   อุปกรณ  รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558        
ราคาทุน 19,917,131.76  7,901,842.29  1,879,056.59  29,698,030.64 
หัก คาเส่ือมราคาสะสม (15,479,041.75)  (4,962,133.30)  (1,621,278.46)  (22,062,453.51) 
มูลคาตามบัญชี 4,438,090.01  2,939,708.99  257,778.13  7,635,577.13 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2558 

       

ซื้อสินทรัพย 1,146,297.26  -  -  1,146,297.26 
จําหนายสินทรัพย (1,748,274.88)  -  -  (1,748,274.88) 
คาเส่ือมราคาประจําป (2,846,274.28)  (1,484,196.26)  (254,145.76)  (4,584,616.30) 
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับ        
  สวนท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย 1,589,718.24  -  -  1,589,718.24 
มูลคาตามบัญชีปลายป 2,579,556.35  1,455,512.73  3,632.37  4,038,701.45 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558        
ราคาทุน 19,315,154.14  7,901,842.29  1,879,056.59  29,096,053.02 
หัก คาเส่ือมราคาสะสม (16,735,597.79)  (6,446,329.56)  (1,875,424.22)  (25,057,351.57) 
มูลคาตามบัญชี 2,579,556.35  1,455,512.73  3,632.37  4,038,701.45 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2559 

       

ซื้อสินทรัพย 119,403.47  -  -  119,403.47 
รับโอน/โอนออก 295,936.65  -  -  295,936.65 
จําหนายสินทรัพย (46,126.27)  -  -  (46,126.27) 
ตัดจําหนายสินทรัพย (3,150,873.10)  -  (92,382.61)  (3,243,255.71) 
คาเส่ือมราคาประจําป (1,510,687.44)  (450,168.46)  (3,600.47)  (1,964,456.37) 
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับ        
  สวนท่ีรับโอน (201,953.42)  -  -  (201,953.42) 
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับ        
  สวนท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย 3,066,433.87  -  92,374.61  3,158,808.48 
มูลคาตามบัญชีปลายป 1,151,690.11  1,005,344.27  23.90  2,157,058.28 
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งบการเงินรวม 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทมีสินทรัพยถาวรท่ีตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู ราคาทุนจํานวนเงิน 51.46 ลานบาทและ 29.39 ลานบาท มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 362,092.12 
บาทและ 1,010 บาท ตามลําดับ 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทมีสินทรัพยบางสวนเปนสินทรัพยท่ีไดมาภายใต
สัญญาเชาการเงินโดยมีราคาทุน จํานวนเงิน 5.85 ลานบาท และจํานวนเงิน 7.97 ลานบาท ตามลําดับ มูลคาตามบัญชี 
จํานวนเงิน 2.84 ลานบาท และจํานวนเงิน 3.57 ลานบาท ตามลําดับ 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสินทรัพยถาวรท่ีตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใช
งานอยูราคาทุนจํานวนเงิน 20.31 ลานบาทและ 19.62 ลานบาท มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 701 บาทและ 609 
บาท ตามลําดับ 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยบางสวนเปนสินทรัพยท่ีไดมาภายใต
สัญญาเชาการเงินโดยมีราคาทุน จํานวนเงิน 2.04 ลานบาท เทากันท้ังสองป มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 0.92 ลานบาท 
และจํานวนเงิน 1.73 ลานบาท ตามลําดับ 
 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เครื่องตกแตง ติดต้ัง

และเครื่องใช
สํานักงาน 

 ยานพาหนะ   อุปกรณ  รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559        
ราคาทุน 16,533,494.89  7,901,842.29  1,786,673.98  26,222,011.16 
หัก คาเส่ือมราคาสะสม (15,381,804.78)  (6,896,498.02)  (1,786,650.08)  (24,064,952.88) 
มูลคาตามบัญชี 1,151,690.11  1,005,344.27  23.90  2,157,058.28 
คาเส่ือมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 (รวมอยูในตนทุนจากการบริการ  

0.61 ลานบาท และรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร 3.97 ลานบาท) 
  

4,584,616.30
คาเส่ือมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (รวมอยูในตนทุนจากการบริการ  

 0.26 ลานบาท และรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร 1.70 ลานบาท) 
  

1,964,456.37
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22. คาความนยิม 
 ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 
 บาท 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558  
ราคาทุน 21,810,285.82 
หัก คาเผ่ือการดอยคา (21,810,285.82) 
มูลคาตามบัญชี - 
รายการระหวางป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 10,798,048.85 
ขาดทุนจากการดอยคา (10,798,048.85) 
มูลคาตามบัญชีปลายป - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
ราคาทุน 32,608,334.67 
หัก คาเผ่ือการดอยคา (32,608,334.67) 
มูลคาตามบัญชี - 
รายการระหวางป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 2,002,492.90 
ขาดทุนจากการดอยคา (2,002,492.90) 
มูลคาตามบัญชีปลายป - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
ราคาทุน 34,610,827.57 
หัก คาเผ่ือการดอยคา   (34,610,827.57) 
มูลคาตามบัญชี - 
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23. สินทรัพยไมมีตัวตน 
  ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 
 โปรแกรมสําเร็จรูป   ลิขสิทธิ์สารคดี

และเพลง 
 สิทธิในการใช

เคร่ืองหมายการคา 
 รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558        
ราคาทุน 16,549,419.01       -       -  16,549,419.01 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (12,157,249.66)       -       -  (12,157,249.66) 
มูลคาตามบัญชี 4,392,169.35       -       -  4,392,169.35 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558        
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 26,588.72       -       -  26,588.72 
ซื้อสินทรัพย 1,065,300.00  58,600,000.00       -  59,665,300.00 
คาตัดจําหนายประจําป (903,826.72)  (29,263,178.08)       -  (30,167,004.80) 
มูลคาตามบัญชีปลายป 4,580,231.35  29,336,821.92       -  33,917,053.27 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558        
ราคาทุน 17,641,307.73  58,600,000.00       -  76,241,307.73 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (13,061,076.38)  (29,263,178.08)       -  (42,324,254.46) 
มูลคาตามบัญชี 4,580,231.35  29,336,821.92       -  33,917,053.27 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559        
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ      -       -  122,940,000.00  122,940,000.00 
ซื้อสินทรัพย 87,980.19     36,693,300.00       -  36,781,280.19 
รับโอน/(โอนออก) (24,000.00)  -       -  (24,000.00) 
ตัดจําหนายสินทรัพย (9,163,734.69)       -       -  (9,163,734.69) 
คาตัดจําหนายประจําป (756,338.71)  (30,889,828.83)  (1,313,605.48)  (32,959,773.02) 
ผลขาดทุนจากการดอยคา      -  (582,871.70)       -  (582,871.70) 
คาตัดจําหนายสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย 9,163,669.81       -       -  9,163,669.81 
มูลคาตามบัญชีปลายป 3,887,807.95  34,557,421.39  121,626,394.52  160,071,623.86 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559        
ราคาทุน 8,541,553.23  95,293,300.00  122,940,000.00  226,774,853.23 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (4,653,745.28)  (60,153,006.91)  (1,313,605.48)  (66,120,357.67) 
หัก ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม      -  (582,871.70)       -  (582,871.70) 
มูลคาตามบัญชี 3,887,807.95  34,557,421.39  121,626,394.52  160,071,623.86 
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (รวมอยูในตนทุนจากการบริการ 29.36 ลานบาท และคาใชจายในการ

บริหาร 0.81 ลานบาท) 
 30,167,004.80 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รวมอยูในตนทุนขาย  1.31 ลานบาท, ตนทุนจากการบริการ 
30.73 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 0.91 ลานบาท) 

 32,959,773.02 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมสําเร็จรูป 
 บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  
ราคาทุน 10,030,705.56 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (9,749,955.92) 
มูลคาตามบัญชี 280,749.64 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
คาตัดจําหนายประจําป (119,794.19) 
มูลคาตามบัญชีปลายป 160,955.45 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
ราคาทุน 10,030,705.56 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (9,869,750.11) 
มูลคาตามบัญชี 160,955.45 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
ตัดจําหนายสินทรัพย (9,163,734.69) 
คาตัดจําหนายประจําป (57,899.07) 
คาตัดจําหนายสะสมสําหรับสวนท่ีตัดจําหนาย 9,163,669.81 
มูลคาตามบัญชีปลายป 102,991.50 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ราคาทุน 866,970.87 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (763,979.37) 
มูลคาตามบัญชี 102,991.50 
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
     (รวมอยูในตนทุนจากการบริการ) 

119,794.19 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
     (รวมอยูในตนทุนจากการบริการ) 

57,899.07 

  
 ตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 สิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคาเปนสิทธิในการใช
เคร่ืองหมายการคา “ฐานเศรษฐกิจ” ของบริษัทยอยทางออมแหงหนึ่ง อายุสัญญา 30 ป ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 6 
กันยายน 2559 ส้ินสุดวันท่ี 6 กันยายน 2589 
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24. ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน 
24.1  ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศน ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 
 บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  
ราคาทุน 1,162,132,466.07 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (53,277,671.04) 
มูลคาตามบัญชี 1,108,854,795.03 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
คาตัดจําหนายประจําป (77,475,497.75) 
มูลคาตามบัญชีปลายป 1,031,379,297.28 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
ราคาทุน 1,162,132,466.07 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (130,753,168.79) 
มูลคาตามบัญชี 1,031,379,297.28 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
คาตัดจําหนายประจําป (77,475,497.71) 
ขาดทุนจากการดอยคา (953,903,799.57) 
มูลคาตามบัญชีปลายป - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ราคาทุน 1,162,132,466.07 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (208,228,666.50) 
หัก คาเผื่อการดอยคา (953,903,799.57) 
มูลคาตามบัญชี - 
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
     (รวมอยูในตนทุนจากการบริการ) 

77,475,497.75 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
     (รวมอยูในตนทุนจากการบริการ) 

77,475,497.71 

 
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด  (สปริงนิวสทีวี) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน 

จํากัด เปนผูมีสิทธิไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลในหมวดหมู
ชองรายการขาวสารและสาระ จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557 มีอายุ 15 ปโดยสปริงนิวสทีวีมีภาระ
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ในการจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลจํานวน 
1,318.00 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยแบงการจายชําระเปน 2 สวนดังนี้  

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาข้ันตํ่าจํานวน 220.00 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ภายใน 
3 ปนับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 

2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนท่ีเกินกวาราคาข้ันตํ่าจํานวน 1,098.00 ลานบาท แบงชําระ 6 งวด 
ภายใน 5 ป นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 

ท้ังนี้ สปริงนิวสทีวีไดมีการวางหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกันการชําระเงิน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีในสวนท่ีเหลือเต็มจํานวน 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 สปริงนิวสทีวีไดจายชําระแลวจํานวน 637.20 ลานบาท  

 
24.2 เจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศน  

เจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนแก สํานักงาน กสทช. มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
 มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบัน  มูลคาอนาคต    มูลคาปจจุบัน 
 ของจํานวน    ของจํานวน  ของจํานวน    ของจํานวน 
 เงินท่ี    เงินท่ี  เงินท่ี    เงินท่ี 
 ตองจาย  ดอกเบ้ีย  ตองจาย  ตองจาย  ดอกเบ้ีย  ตองจาย 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 241,600,000.00 (24,792,615.84) 216,807,384.16 241,600,000.00 (35,607,235.95) 205,992,764.05 
ครบกําหนดชําระหลังจากหน่ึงป       
   แตไมเกินหาป 439,200,000.00 (17,625,712.51) 421,574,287.49 680,800,000.00 (42,418,328.38) 638,381,671.62 
          รวม 680,800,000.00 (42,418,328.35) 638,381,671.65 922,400,000.00 (78,025,564.33) 844,374,435.67

 
การเปล่ียนแปลงของเจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศน ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 งบการเงินรวม 
 2559 2558 
 บาท บาท 
มูลคาปจจุบัน ณ 1 มกราคม 844,374,435.67 975,317,147.08
จายชําระคาใบอนุญาต (241,600,000.00) (175,800,000.00)
ดอกเบ้ียจาย 35,607,235.98 44,857,288.59
มูลคาปจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 638,381,671.65 844,374,435.67
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25. สินเชื่อและการค้ําประกัน 
วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน วงเงินหนังสือคํ้าประกัน และวงเงิน

เจาหนี้ทรัสตรีซีทของกลุมบริษัทคํ้าประกันโดยเงินลงทุนในหุนสามัญ อาคารชุดเพื่อเชา อาคารชุดของผูถือหุน
ในบริษัทยอย บัญชีเงินฝากประจําและออมทรัพย และรวมคํ้าประกันโดยบริษัทฯ บริษัทยอยแหงหนึ่งและมี
กรรมการบริษัทรวมคํ้าประกัน 

 
26. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 

ประกอบดวย 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558

บาท  บาท 
เงินเบิกเกินบัญชี 149,912.49  480,887.73 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 200,000,000.00         - 
หัก ตนทุนการทํารายการรอตัดบัญชี (1,136,136.98)         - 

รวม 199,013,775.51  480,887.73 
    

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเปนเงินกูยืมในรูปสัญญากูยืมวงเงิน 
200 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 12 ตอป คํ้าประกนัโดยเงินลงทุนระยะยาวสวนหนึ่งของบริษัทฯ 
จํานวน 400 ลานหุน และบริษัทฯ บริษัทยอยแหงหนึ่งและกรรมการของบริษัทฯ รวมคํ้าประกัน 

 
27. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

ประกอบดวย 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558
 บาท บาท บาท  บาท 

เจาหนีก้ารคา 90,627,928.98 97,691,439.53 13,355,510.37  12,774,347.00 
เจาหนี้อ่ืน 108,132,528.13 79,886,964.35 4,810,536.80  6,132,927.92 

รวม 198,760,457.11 177,578,403.88 18,166,047.17  18,907,274.92 
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เจาหนี้อ่ืน ประกอบดวย 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558
 บาท บาท บาท  บาท 

คาใชจายคางจาย 17,084,918.94 16,174,241.71 2,412,684.54  2,337,480.58 
ดอกเบ้ียคางจาย 897,523.07 492,416.33 -  - 
เจาหนี้อ่ืน 10,219,725.44 8,867,313.87 -  - 
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 7,345,855.66 9,057,978.23 1,865,699.12  2,823,417.32 
เจาหนี้คาทรัพยสิน 53,390,506.96 32,203,184.97 -  - 
คานายหนาคางจาย 5,588,981.08 6,222,134.81 -  - 
รายไดรับลวงหนา 10,921,232.94 2,984,328.93 36,407.48  41,849.07 
อ่ืนๆ 2,683,784.04 3,885,365.50 495,745.66  930,180.95 

            รวม 108,132,528.13 79,886,964.35 4,810,536.80  6,132,927.92 
 

28. เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 
  ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
บาท  บาท 

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน-ตนป 1,300,000.00  1,300,000.00 
บวก กูเพิ่มระหวางป -  - 
หัก   จายคืนระหวางป -  - 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน-ปลายป 1,300,000.00  1,300,000.00 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืนเปนเงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งใน

รูปสัญญากูยืมเงิน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 8 ตอป เทากันท้ังสองป 
ท้ังนี้ผูใหกูไดฟองรองบริษัทยอยในขอหาผิดสัญญากูยืมเงิน โดยศาลไดมีคําพิพากษาใหบริษัทยอย

ชําระเงิน 1,317,380.82 บาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 8 ตอปของเงินตน 1,300,000.00 บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไป 
จนกวาจะชําระเสร็จ ท้ังนี้ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายืนตามศาลชั้นตน บริษัทยอยไดยื่นฎีกาตอศาลเม่ือวันท่ี 13 
ธันวาคม 2559 โดยปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา (ตามหมายเหตุ 45.8 ค) 
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29. เจาหนี้จากหุนเพิ่มทุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เจาหนี้จากหุนเพิ่มทุนจํานวน 465.60 ลานบาท เปนคาหุนสามัญเพิ่มทุนซ่ึง

กิจการไดรับจากการขายหุน 6,000,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามมติท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 ตามหมายเหตุ 34 โดยปจจุบันบริษัทฯ ยังไมสามารถจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาได เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีหนังสือแจงวาการเสนอขายหุนดังกลาวของบริษัทยังไมไดรับ
อนุญาตจากก.ล.ต. บริษัทจึงไดมีหนังสืออุทธรณคําส่ังดังกลาวถึงก.ล.ต.แลว โดยไดช้ีแจงขอเท็จจริงและ
เหตุผลในการดําเนินการขายหุนดังกลาววาไดดําเนินการตามข้ันตอนและภายในกําหนดระยะเวลาตางๆ ตาม
กฎระเบียบท่ีเคยปฏิบัติมาอยางครบถวนโดยสุจริต ไมมีเจตนาในการฝาฝนกฎระเบียบของก.ล.ต.แตอยางใด
ในการดําเนินการดังกลาว ปจจุบันอยูระหวางการรอผลพิจารณาของก.ล.ต. 

 
30. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  

  ประกอบดวย 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559   31 ธันวาคม 2558 
 บาท บาท บาท  บาท 

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 2,353,154.65 3,270,151.37 554,459.17  978,203.17 
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (186,666.81) (283,559.73) (17,542.51)  (51,193.49) 

รวม 2,166,487.84 2,986,591.64 536,916.66  927,009.68 
หัก สวนของหน้ีสินภายใตสัญญาเชา      
       การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (1,105,118.35) (1,266,704.88) (407,740.31)  (390,092.90) 

สุทธ ิ 1,061,369.49 1,719,886.76 129,176.35  536,916.78 
 

จํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาว ดังนี้ 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559   31 ธันวาคม 2558 
 บาท บาท บาท  บาท 

ภายใน 1 ป 1,213,736.00 1,427,073.00 423,744.00  423,744.00 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1,139,418.65 1,843,078.37 130,715.17  554,459.17 

รวม 2,353,154.65 3,270,151.37 554,459.17  978,203.17 
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31. ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 
 การรับประกัน คดีความ   
 ผลงานของงานโครงการ ฟองรอง  รวม 
 บาท  บาท  บาท 

ประมาณการหน้ีสิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 258,299.09 2,407,000.00  2,665,299.09 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมขึ้น 73,498.32 2,107,124.00  2,180,622.32 
ประมาณการหน้ีสินใชไป (25,932.67)     -  (25,932.67) 
จายชําระประมาณการหน้ีสิน     - (578,642.18)  (578,642.18) 
โอนกลับประมาณการหน้ีสิน     - (1,181,357.82)  (1,181,357.82) 
ประมาณการหน้ีสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 305,864.74 2,754,124.00  3,059,988.74 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การรับประกัน คดีความ   
 ผลงานของงานโครงการ ฟองรอง  รวม 
 บาท  บาท  บาท 

ประมาณการหน้ีสิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 258,299.09 2,407,000.00  2,665,299.09 
ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมขึ้น - 2,107,124.00  2,107,124.00 
ประมาณการหน้ีสินใชไป (15,932.67)     -  (15,932.67) 
จายชําระประมาณการหน้ีสิน - (578,642.18)  (578,642.18) 
โอนกลับประมาณการหน้ีสิน - (1,181,357.82)  (1,181,357.82) 
ประมาณการหน้ีสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 242,366.42 2,754,124.00  2,996,490.42 
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32. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานมีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวนัที่  สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 
 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558
 บาท  บาท  บาท  บาท 
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 1 มกราคม  3,618,411.63  6,193,896.48  1,900,281.00  2,667,168.00 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 4,855,116.12  -  -  - 
ตนทุนการใหบริการปจจุบัน 3,102,619.20  576,096.92  368,761.00  101,208.00 
ดอกเบี้ยจาย 275,187.96  69,155.18  58,087.00  26,052.00 
จายผลประโยชนพนักงาน (1,237,248.00)  (2,399,522.68)  -  - 
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย 3,216,577.00 
 

(821,214.27) 
  

197,329.00 
  

(894,147.00) 
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 13,830,663.91  3,618,411.63  2,524,458.00  1,900,281.00 

 
คาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนขางตน แสดงรวมในรายการดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวนัที่  สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 
 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ตนทุนบริการ 333,001.79  205,367.67  10,778.00  3,119.00 
ตนทุนขาย 96,149.98  -  -  - 
คาใชจายในการขายและบริการ 590,555.04  118,400.00  -  105,410.00 
คาใชจายในการบริหาร 2,358,100.35  321,484.43  416,070.00  18,731.00 
  รวม 3,377,807.16  645,252.10  426,848.00  127,260.00 

 

ขอสมมติฐานจากการประมาณการ มีดังนี้ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
อัตราคิดลด รอยละ 1.59-3.55 ตอป รอยละ 2.59-4.42 ตอป 
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉล่ีย รอยละ 2.97-9.06 ตอป รอยละ 2.91-9.88 ตอป 
อัตราการมรณะ ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551 ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551 
อัตราการลาออก รอยละ 0-100 ตอป รอยละ 0-100 ตอป 
เกษียณอายุ 60 ป 60 ป 
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ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานเกิดข้ึนจาก 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวนัที่  สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 
 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ขอสมมติดานประชากร 770,977.00  996,471.00  99,529.00  981,245.00 
ขอมูลทางการเงิน (6,114.00)  (41,610.00)  (8,068.00)  104,842.00 
การเปล่ียนแปลงสมมติฐาน -  (15,510.00)  -  180,876.00 
การปรับปรุงจากประสบการณ 2,451,714.00  (1,760,565.27)  105,868.00  (2,161,110.00) 
  รวม 3,216,577.00  (821,214.27)  197,329.00  (894,147.00) 

 
การวิเคราะหความออนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่อาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือวาขอสมมติอ่ืนๆ คงท่ีจะมี
ผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558
 ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2559 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558 
 บาท บาท  บาท บาท 
ผลกระทบตอภาระผูกพัน 
     ของโครงการผลประโยชน  

     

อัตราคิดลด      
เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.50 (384,269.00) (140,677.00)  (69,096.00) (60,489.00) 
ลดลงรอยละ 0.50 405,686.00 149,751.00  71,965.00 63,222.00 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน      
เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.50 393,637.00 143,754.00  71,362.00 62,425.00 
ลดลงรอยละ 0.50 (376,877.00) (136,516.00)  (69,195.00) (60,328.00) 

อัตราการลาออก      
เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.50 – 1.00 (631,811.00) (270,010.00)  (151,625.00) (133,776.00) 
ลดลงรอยละ 0.50 – 1.00 666,119.00 279,528.00  162,675.00 144,753.00 
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33. ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท้ังจํานวนตามวิธีหนี้สินโดยใชอัตราภาษีรอยละ 

20 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนรายการผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคาตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพยและ
หนี้สินของกลุมบริษัท สรุปไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  เพ่ิมขึ้นจาก  สวนที่รับรูใน  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2558  การซ้ือธุรกิจ  กําไร(ขาดทุน)  31 ธันวาคม 2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
    สิทธิในการใชเครื่องหมายการคา -  588,000.00  (6,282.74)  581,717.26 
ประมาณการรายไดขาย 127,476.18  -  63,218.36  190,694.54 
ประมาณการตนทุนขาย (33,800.06)  -  (34,672.03)  (68,472.09) 

รวม 93,676.12  588,000.00  22,263.59  703,939.71 
 
34. ทุนเรือนหุน 

 ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและชําระหุนสามัญ มีการเคล่ือนไหว ดังนี้ 

  สําหรับป    สําหรับป  
  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 ราคาตาม

มูลคาหุน จํานวนหุน  จํานวนเงิน  ราคาตาม 
    มูลคาหุน จํานวนหุน       จํานวนเงิน 

 บาท หุน  บาท     บาท    หุน  บาท 
ทุนจดทะเบียน          
หุนสามัญตนงวด 5.00 8,736,932,320  43,684,661,600.00  5.00  20,136,132,138  100,680,660,688.00 
หัก ลดทุน 5.00 (41,057,440)  (205,287,200.00)  5.00 (13,496,540,178)  (67,482,700,888.00) 
บวก เพิ่มทุน 5.00 6,000,000,000  30,000,000,000.00  5.00 2,097,340,360  10,486,701,800.00 
หุนสามัญสิ้นงวด 5.00 14,695,874,880  73,479,374,400.00  5.00 8,736,932,320  43,684,661,600.00 
          
ทุนท่ีออกและชําระแลว          
หุนสามัญตนงวด 5.00 6,292,021,080  31,460,105,400.00  5.00 6,092,021,072  30,460,105,358.00 
บวก ออกหุนสามัญ 5.00 -  -  5.00 200,000,008  1,000,000,042.00 
หุนสามัญสิ้นงวด 5.00 6,292,021,080  31,460,105,400.00  5.00 6,292,021,080  31,460,105,400.00 
          
สวนต่ํากวามูลคาหุน          
หุนสามัญตนงวด  6,292,021,080  (26,830,723,462.00)   6,092,021,072  (25,920,723,423.78) 
บวก ออกหุนสามัญ  -  -   200,000,008  (910,000,038.22) 
หุนสามัญสิ้นงวด  6,292,021,080  (26,830,723,462.00)   6,292,021,080  (26,830,723,462.00) 
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ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 มีมติสําคัญ ดังนี้ 
1) พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 43,684,661,600 บาท เปน 43,479,374,400 บาท

โดยยกเลิกหุนสามัญท่ีออกไวเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ รุนท่ี 2 ท่ีไมมีผูถือหุนใช
สิทธิจํานวน 41,057,440 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.00 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

2) พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 6,000,000,000 หุน ใหแกบุคคลใน
วงจํากัด และ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) 
โดยกําหนดราคาเสนอขายเทากับราคาตลาด ซ่ึงคํานวณโดยอางอิงกับราคาถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักของหุนของบริษัทยอนหลัง 7-15 วันทําการกอนกําหนดราคาขาย 

3) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุนเพิ่มทุน และการแกไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณธสนธิของบริษัทใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน  

ท้ังนี้ บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2559 

เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา จากเดิม 31,460,105,400.00 บาท เปน 
31,460,113,335.00 บาท 

 

35. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 
รายละเอียดใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน แสดงดังนี้  

ประเภทใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

วันที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ราคาใชสิทธิ 
(บาทตอหุน) 

อัตราการใชสิทธิ
(ใบสําคัญแสดง

สิทธิตอหุนสามัญ) 

จํานวนหุนสามัญ 
ที่ถูกใชสิทธิ 

(หุน) 

จํานวนหุนคงเหลือ 
เพื่อรองรับการใชสิทธิ 

(หุน) 

วันครบกําหนดอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

NEWS-W4 10 เมษายน  2557 3.50 1 : 0.2848 - 118,737,820 29 มีนาคม 2562 
  NEWS-W5  4 กันยายน  2558 0.29 1 : 1 -     2,097,139,585  3 กันยายน 2561 

 

36. สํารองตามกฎหมาย 
   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป       
สวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสม  
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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37. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงคของบริษัทและบริษัทยอยในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซ่ึงความสามารถ

ในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 2.34:1  และ 
0.44:1 ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน  1:1 และ 0.01:1 ตามลําดับ 

 

38. (คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได 
ผลตางระหวาง(คาใชจาย)รายได ภาษีเงินไดท่ีคํานวณจากกําไรทางบัญชีดวยอัตราภาษีท่ีใชสําหรับป 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รอยละ 20 และรอยละ 10.50 (คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได ท่ีแสดงไวดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 
31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

บาท บาท บาท บาท 
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (1,507,055,740.18) (607,163,261.33) (2,471,730,031.74) (332,154,964.88) 
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินไดคํานวณดวย    
อัตรารอยละ 20 และอัตรารอยละ 10.50                     301,266,655.08 120,940,805.87 494,346,006.35 66,430,992.98
(รายได)คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษีเงินได (3,771,038.23) (4,750,488.78) (507,544,159.70) (1,310,597.31) 
รายไดที่ไมตองเสียภาษี 2,473,610.00 2,306,616.00 2,473,610.00 2,306,616.00 
ผลแตกตางช่ัวคราวที่ยังไมไดบันทึกรับรู (200,199,449.89) (9,039,495.65) (442,594.40) (78,537,889.93) 
ผลกระทบจากกําไรระหวางกิจการที่เก่ียวของกัน 814,340.46 152,128.05 - - 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตาม   

วิธีสวนไดเสีย (31,302.54) 112,441.28 - - 
ขาดทุนทางภาษีปปจจุบันที่ไมเคยรับรูเปน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (111,742,216.22) (120,907,396.67) - 11,110,878.26 
ขาดทุนทางภาษีในอดีตที่ไมเคยรับรูเปน   

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 11,167,137.75 11,110,878.26 11,167,137.75 - 
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได (22,263.59) (74,511.64) - - 

     

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไมไดรับรูในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ2558 
ประกอบดวย 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 บาท บาท บาท  บาท 

ขาดทุนทางภาษี 390,115,991.07 319,837,465.28 2,162,971.79  13,330,109.54 
ผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี 323,132,966.22 89,998,136.18 634,870,741.16  274,629,316.03 

รวม 713,248,957.29 409,835,601.46 637,033,712.95  287,959,425.57 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษี
ท้ังจํานวนเกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษี แยกตามปท่ีส้ินสุดประโยชนทางภาษีไดดังน้ี 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท  ลานบาท 

ปท่ีสิ้นสุดประโยชนทางภาษี      
ป 2559 - 30,296,552.69 -  - 
ป 2560 17,283,884.12 17,283,884.12 -  - 
ป 2561 29,337,780.95 30,417,522.86 -  1,079,741.91 
ป 2562 108,584,699.83 109,866,908.03 -  1,282,208.20 
ป 2563 121,004,438.15 126,626,697.09 -  5,622,258.94 
ป 2564 113,905,188.02 5,345,900.49 2,162,971.79  5,345,900.49 

รวม 390,115,991.07 319,837,465.28 2,162,971.79  13,330,109.54 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษีไมมีวันส้ินสุด
ประโยชนทางภาษีภายใตกฎหมายภาษีอากรปจจุบัน 

บริษัทไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีขางตน เนื่องจากบริษัทยังไมมีความเปนไปได
คอนขางแนท่ีจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอจนสามารถใชประโยชนทางภาษีนี้ได 
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39. คาใชจายตามลักษณะ 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
 บาท บาท บาท บาท 

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป  
และงานระหวางทํา (373,727.86) 498,616.03 - 351,547.47 

ซื้อสินคาและตนทุนบริการ 176,902,967.61 178,423,419.10 306,382.50 976,493.97 
เงินเดือนและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 229,403,316.46 213,873,100.43 12,773,341.04 14,502,458.91 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 67,935,030.47 65,353,387.33 2,832,355.67 5,539,207.23 
คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ 77,475,497.71 77,475,497.75 - - 
คานายหนา 24,130,807.36 18,737,734.35 98,733.00 54,418.00 
คาที่ปรึกษา 12,819,364.81 11,250,880.95 2,005,000.00 2,373,612.91 
คาบริการอ่ืน 34,139,519.06 15,817,552.39 3,062,559.98 5,158,278.77 
คาเชา 23,184,876.03 17,941,721.28 3,750,938.96 3,647,147.03 
คาตอบแทนผูบริหาร 36,816,391.02 41,968,980.95 13,174,603.22 12,412,599.99 
คาโฆษณา 13,231,239.40 16,181,045.51 - - 
โอนกลับขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง 1,866,657.13 (486,834.16) (214,605.04) - 
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 43,069,050.63 45,045,421.37 910,812,567.56 70,749,817.02 
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน 582,871.70 - - - 
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 71,719.06 - 1,622,385,396.15 320,798,018.85 
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม 2,002,492.90 10,798,048.85 - - 
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใช 
     คล่ืนความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน 953,903,799.57 - - - 
อื่นๆ 87,134,647.59 103,668,248.74 20,088,489.08 26,947,340.74 
      รวม 1,784,296,520.65 816,546,820.87 2,591,075,762.12 463,510,940.89 
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40. สวนงานดําเนนิงาน  
กลุมบริษัทฯ ไดระบุสวนงานดําเนินงานโดยอางอิงจากรายงานภายในของกลุมบริษัทฯ ซ่ึง

รายงานดังกลาวไดรับการสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานเปนประจําเพ่ือ          
การจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน 

กลุมบริษัทฯ วัดมูลคาผลกําไรหรือขาดทุนของสวนงาน โดยพิจารณาจากกําไรขั้นตนของสวนงาน
โดยไมไดรวมรายการรายไดอ่ืน ดอกเบ้ียรับ คาใชจายสวนกลางตางๆ ตนทุนทางการเงิน และสวนแบงกําไร
(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการรวมคา 

กลุมบริษัทฯ จําแนกสวนงานดําเนินงานตามลักษณะของธุรกิจท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
- สวนงานธุรกิจคอมพิวเตอร 
- สวนงานธุรกิจเกี่ยวกับส่ือ 
- สวนงานธุรกิจการจําหนายและใหบริการเคร่ืองมือและอุปกรณตรวจสอบชีวอนามัย 
- สวนงานธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินคาและบริการ 
‐   สวนงานธุรกิจจําหนายส่ือส่ิงพิมพ 
ขอมูลตามสวนงานธุรกิจของกลุมบริษัทฯ มีดังนี้ 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ  สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ รายการ รวม 
 คอมพิวเตอร เกี่ยวกับสื่อ การจําหนายและใหบริการ  เกี่ยวกับขายสินคา จําหนายสื่อสิ่งพิมพ ตัดบัญชี
 เครื่องมือและอุปกรณ  และบริการ
 ตรวจสอบชีวอนามัย   
รายไดจากบุคคลภายนอก 12,147,823.67 142,538,831.69 67,457,091.68  34,710,499.50 21,388,619.71 - 278,242,866.25 
รายไดระหวางสวนงาน 3,784,490.00 183,726,429.10 127,968.00  - 152,300.00 (187,791,187.10) -
รวมรายได 15,932,313.67 326,265,260.79 67,585,059.68  34,710,499.50 21,540,919.71 (187,791,187.10) 278,242,866.25 
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน 4,629,918.09 (283,951,920.16) 12,697,130.31  7,583,571.13 (370,814.66) 11,307,215.53 (248,104,899.76) 
รายไดอื่น  69,250,569.05 
คาใชจายในการขายและบริการ    (78,197,904.43) 
คาใชจายในการบริหาร    (1,179,750,850.21) 
ตนทุนทางการเงิน    (70,409,167.45) 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในการรวมคา    156,512.62 
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได    (22,263.59) 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป    (1,507,078,003.77) 
บวก ขาดทุนสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม   4,832,062.75 
กําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   (1,502,245,941.02) 
  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 3,079,770.51 136,079,969.22 2,710,396.79  1,964,850.60 1,553,798.22 21,742.84 145,410,528.18 
สินทรัพยตามสวนงาน     

      - สินทรัพยถาวร 2,319,330.99 207,951,378.44 3,538,766.60  5,064,079.59 4,802,252.84 (188,035.16) 223,487,773.30 
- ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน             - 756,903,799.57 -  - - (756,903,799.57) -
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 4,323,149.52 740,117,468.08 -  - - - 744,440,617.60 

      - สินทรัพยอื่นๆ  974,418,892.53 1,103,544,946.19 22,680,240.25 20,885,858.02 146,351,020.89 (1,057,415,257.59) 1,210,465,700.29 
สินทรัพยรวม 981,061,373.04 2,808,517,592.28 26,219,006.85  25,949,937.61 151,153,273.73 (1,814,507,092.32) 2,178,394,091.19 
หนี้สินรวม 498,319,467.51 2,340,359,673.96 79,235,526.11  27,133,670.05 57,105,727.34 (1,476,810,490.21) 1,525,343,574.76 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 สวนงานธุรกิจ  สวนงานธุรกิจ  สวนงานธุรกิจ  สวนงานธุรกิจ  รายการ  รวม 
 คอมพิวเตอร  เกี่ยวกับสื่อ  การจําหนายและใหบริการ  เกี่ยวกับขายสินคา  ตัดบัญชี   
     เครื่องมือและอุปกรณ  และบริการ     
     ตรวจสอบชีวอนามัย       
รายไดจากบุคคลภายนอก 26,840,838.34  116,087,668.18  45,468,626.62  24,370,717.04             -  212,767,850.18 
รายไดระหวางสวนงาน 815,134.00  197,382,533.34             -  8,386.00  (198,206,053.34)  -    
รวมรายได 27,655,972.34  313,470,201.52  45,468,626.62  24,379,103.04  (198,206,053.34)  212,767,850.18 
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน 7,251,584.68  (316,506,883.49)  6,618,139.08  7,522,200.53  5,708,689.43  (289,406,269.77) 
รายไดอื่น           55,869,348.95 
คาใชจายในการขายและบริการ           (83,498,786.26) 
คาใชจายในการบริหาร           (230,873,914.66) 
ตนทุนทางการเงิน           (58,691,433.17) 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในการรวมคา           (562,206.42) 
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได           (74,511.64) 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป           (607,237,772.97) 
บวก ขาดทุนสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม        1,522,890.82 
กําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)      (605,714,882.15) 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 7,316,715.13  131,834,914.33  3,296,520.36  757,058.09  (376,322.83)  142,828,885.08 
สินทรัพยตามสวนงาน            
  - เงินลงทุนในการรวมคา -     2,000,000.00             -             -  (562,206.42)  1,437,793.58 
- สินทรัพยถาวร 4,469,389.61  229,011,372.99  5,325,171.39  6,201,644.04  (114,723.23)  244,892,854.80 
- ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน -     1,031,379,297.28             -             -             -  1,031,379,297.28 
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 4,078,563.40  997,140,000.00             -             -             -  1,001,218,563.40 

      - สินทรัพยอื่นๆ  3,146,995,660.10  1,582,268,218.34  21,357,802.79  17,320,757.79  (3,683,886,305.60)  1,084,056,133.42 
สินทรัพยรวม 3,155,543,613.11  3,841,798,888.61  26,682,974.18  23,522,401.83  (3,684,563,235.25)  3,362,984,642.48 
หนี้สินรวม 34,881,655.16  3,254,033,302.41  67,260,062.57  13,760,443.33  (2,334,337,757.71)  1,035,597,705.76 
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41. เคร่ืองมือทางการเงิน 
41.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุมบริษัทไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือ
เพื่อการคา 

41.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
   ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะมี

ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท โดยกลุมบริษัทมีสินทรัพยและ
หนี้สินท่ีมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย ดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559 

 
มีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี ไมมีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบ้ีย 

(รอยละ) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 284,666,213.55 - 5,047,305.43 289,713,518.98 0.10– 0.875 
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจํา - 1,033.43 - 1,033.43 1.10 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - 28,000,000.00 - 28,000,000.00 5.00, 6.00 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการและบุคคลอื่น - 2,536,421.95 - 2,536,421.95 4.00, 15.00 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน - 744,440,617.60 - 744,440,617.60 0.375– 1.500 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญช ี 149,912.49 - - 149,912.49 7.375 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 12.00 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวของกัน - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 12.00 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - 1,300,000.00 - 1,300,000.00 8.00 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - 2,166,487.84 - 2,166,487.84 0.32– 1.03 

 

 (หนวย : บาท)
 งบการเงินรวม 
 2558 

 
มีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี ไมมีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบ้ีย 

(รอยละ) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 148,074,144.71 - 3,127,838.95 151,201,983.66 0.375 – 1.125 
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจํา - 1,019.80 - 1,019.80 2.00 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - 24,000,000.00 - 24,000,000.00 5.00 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการและบุคคลอื่น - 2,571,820.96 - 2,571,820.96 4.00, 15.00 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน - 1,001,218,563.40 - 1,001,218,563.40 0.95 – 2.50 
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 (หนวย : บาท)
 งบการเงินรวม 
 2558 

 
มีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี ไมมีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบ้ีย 

(รอยละ) 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญช ี 480,887.73 - - 480,887.73 7.875 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 12.00 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - 1,300,000.00 - 1,300,000.00 8.00 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - 2,986,591.64 - 2,986,591.64 0.32– 1.03 

 
 (หนวย : บาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 

 
มีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี ไมมีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบ้ีย 

(รอยละ) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 232,904,994.55 - 521,580.15 233,426,574.70 0.375– 0.875 
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - 1,361,300,000.00 - 1,361,300.000.00 5.00 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน - 3,829,235.25 - 3,829,235.25 0.85, 1.375 
หนี้สินทางการเงิน      
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - 536,916.66 - 536,916.66 0.32, 0.40 

 
 (หนวย : บาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 

 
มีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี ไมมีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบ้ีย 

(รอยละ) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 120,826,980.07 - 2,806,257.35 123,633,237.42 0.375 – 1.125 
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - 1,913,610,000.00 - 1,913,610,000.00 5.00, 8.00 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน - 3,775,972.26 - 3,775,972.26 0.95, 1.50 
หนี้สินทางการเงิน      
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - 927,009.68 - 927,009.68 0.32, 0.40 

 

41.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
   กลุมบริษัทไมมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราตางประเทศ 
เนื่องจากธุรกรรมทางการคาสวนใหญทํากับธุรกิจภายในประเทศ  
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41.4 ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
 กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือจากการไมไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้การคา อยางไรก็ตาม 
กลุมบริษัทมีการพิจารณาความสามารถในการจายชําระหนี้ของลูกหนี้การคาแตละรายในการพิจารณาให
สินเช่ือและไดพิจารณาต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาตามนโยบายการบัญชี ซ่ึงฝายบริหาร
เช่ือวาเพียงพอแลว สําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยหลังจากหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติตาม
สัญญา 

41.5 มูลคายุติธรรม 
41.5.1 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีรับรูดวยมูลคายุติธรรม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยทางการเงินท่ีรับรูดวยมูลคายุติธรรม
แยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   มูลคายุติธรรม 
  

มูลคาตามบัญชี 
 ขอมูล 

ระดับ 1 
 ขอมูล 

ระดับ 2 
 ขอมูล 

ระดับ 3 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียน  
หลักทรัพยเพื่อคา – กองทุนเปด 3,888,000.00 3,888,000.00 - - 3,888,000.00 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียน      
หลักทรัพยเผ่ือขาย – กองทุนเปด 499,033,350.00 499,033,350.00 - - 499,033,350.00 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียน   
หลักทรัพยเพื่อคา – กองทุนเปด 3,558,000.00 3,558,000.00 - - 3,558,000.00 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียน      
หลักทรัพยเผ่ือขาย – กองทุนเปด 662,828,700.00 662,828,700.00 - - 662,828,700.00 

41.5.2 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีไมไดรับรูดวยมูลคายุติธรรม 
 ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ซ่ึงไดแก เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เงินใหกูยืม เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน และหนี้สินภายใต
สัญญาเชาการเงิน มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินกลุมนี้มี
ระยะเวลาครบกําหนดส้ัน 
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42. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทยอย กิจการที่เกี่ยวของกันและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน รายการ

ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวาง บริษัทและบริษัทเหลานั้น
ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

42.1 ลักษณะความสัมพันธ  
 ประกอบดวย 

รายชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากดั บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชัน่ อนิทิเกรเตอร จาํกัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 90.00 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99  
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จาํกัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99  
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 93.17 
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด  บริษัทยอยของบริษัท สปริงนวิส คอรปอเรชั่น จํากัด ซ่ึงถือหุนรอยละ 99.99
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด บริษัทยอยของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด ซ่ึงถือหุนรอยละ 80.00
บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน 
บริษัท อควา แอด จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน 
บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากดั (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เพน พับลชิชิ่ง จํากัด เปนบริษทัยอยของบริษัท อควา คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรีนโพรเท็คท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการและผูถือหุนรวมกันกับบริษทัยอย
บริษัท สํานักพิมพ กรีน ปญญาญาณ จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการและผูถือหุนรวมกันกับบริษทัยอย
บริษัท ทีนวิส ไดเร็คท จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการและผูถือหุนรวมกันกับบริษทัยอย
บริษัท ทีนวิส ทวีี จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการและผูถือหุนรวมกันกับบริษทัยอย
บริษัท สํานักขาว ที – นิวส จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการและผูถือหุนรวมกันกับบริษทัยอย
บริษัท กรีนเทค 1282 จํากดั บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการและผูถือหุนรวมกันกับบริษทัยอย
บริษัท กรีน มาสเตอร โซลูชั่น จํากดั บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยผูถอืหุนบริษัทยอยเปนกรรมการบริษทั
บริษัท เดอะ บรีโอ มอลล จํากดั บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยผูถอืหุนบริษัทยอยเปนกรรมการบริษทั
บริษัท กรีน พร็อพเพอรตี้ 1282 จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยผูถอืหุนบริษัทยอยเปนกรรมการบริษทั
บริษัท เจเค ไทยเทรดดิ้ง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกันกับบริษทัยอย
บริษัท พทัธกาล จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกันกับบริษทัยอย
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อนิเตอรเนชั่นแนล
     (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีญาติสนทิของกรรมการบริษัทยอยเปนกรรมการ

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เน็ตเวิรค จํากดั บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีญาติสนทิของกรรมการบริษัทยอยเปนกรรมการ
บริษัท ธัญรัศม์ิ พลัส จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีญาติสนทิของกรรมการบริษัทยอยเปนกรรมการ
กิจการรวมคา สปริงนิวสศึกอศัวนิดาํ กิจการรวมคาที่รวมลงทุนโดยบริษทัยอย อตัรารอยละ 50
กิจการรวมคา NEWS-ESI กิจการรวมคาทีล่งทุนโดยกลุมบริษัท อัตรารอยละ 100
คุณอารักษ ราษฎรบริหาร เปนกรรมการของบริษัทและบริษทัยอย 
คุณวทันยา วงษโอภาสี เปนกรรมการของบริษัทและบริษทัยอย 
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รายชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 
คุณธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ เปนกรรมการของบริษัทยอย
คุณเอกชัย ชัยเชิดชูกิจ เปนกรรมการของบริษัทยอย
คุณธงชัย บุญศฤงคารนนท เปนกรรมการของบริษัทยอย
คุณวรนาถ บุญปลิก เปนผูถอืหุนของบริษัทยอย
คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม อดีตกรรมการและผูถอืหุนของบริษัทยอย 

 
42.2 รายการคาระหวางกัน 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สําหรับปสิ้นสุดวนัที่  สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 
 นโยบายการกําหนดราคา 31 ธันวาคม 2559   31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย        
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)        
รายไดจากการขาย ราคาตามสัญญาและราคา

เทียบเคียงกับตลาด 
-  -  3,553,090.00  409,890.00 

รายไดจากการใหบริการ ราคาตามสัญญาและราคา
เทียบเคียงกับตลาด 

-  -  -  2,500.00 

รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน ราคาตามสัญญา -  -  515,400.00  515,400.00 
มูลคาจากการขายทรัพยสิน ราคาตามที่ตกลงรวมกัน -  -  -  578,222.50 
รายไดอื่น ราคาตามสัญญา -  -  2,486,104.50  70,000.00 
ดอกเบี้ยรับ อัตรารอยละ 5 และ  

8 ตอป 
-  -  91,535,548.03  106,872,812.58 

ตนทุนขาย ราคาตามสัญญาและราคา
เทียบเคียงกับตลาด 

-  -  537,000.00  3,594.00 

ตนทุนบริการ ราคาตามสัญญาและราคา
เทียบเคียงกับตลาด 

-  -  30,000.00  - 

หนี้สงสัยจะสูญ  -  -  913,000,000.00  23,937,130.30 
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ  -  -  (37,265,425.57)  - 
รายการธุรกิจกับ 
  กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
       

รายไดจากการขาย ราคาเทียบเคียงกับตลาด 676,523.20  1,613,656.31  -  - 
รายไดจากการใหบริการ ราคาเทียบเคียงกับตลาด -  821,500.00  -  - 
ดอกเบี้ยรับ อัตรารอยละ5, 6 และ 

7.50 ตอป 
1,294,849.35  509,707.14  1,203,287.69  348,493.04 

รายไดอื่น ราคาตามสัญญา 2,715,540.00  25,500.00  -  - 
มูลคาการซ้ือสินคา ราคาที่ตกลงรวมกัน 83,566.50  623,068.62  -  - 
มูลคาการซ้ือสินทรัพย ราคาที่ตกลงรวมกัน 682,709.81  -  -  - 
ตนทุนขาย ราคาที่ตกลงรวมกัน 294,371.40  -  -  - 
ตนทุนบริการ ราคาตามสัญญา 2,318,706.97  900,000.00  -  - 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สําหรับปสิ้นสุดวนัที่  สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 
 นโยบายการกําหนดราคา 31 ธันวาคม 2559   31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
คาใชจายในการบริหาร ราคาตามสัญญา 5,808,440.00  1,004,400.00  -  - 
หนี้สงสัยจะสูญ  24,000,000.00  -  24,000,000.00  - 
รายการธุรกิจกับ 
  บุคคลที่เกี่ยวของกัน 

   
  

รายไดจากการขาย ราคาเทียบเคียงกับตลาด 3,200.00 5,604.00 -  - 
คาใชจายในการบริหาร ราคาตามสัญญา 950,000.00 - 600,000.00 - 
ดอกเบี้ยจาย อัตรารอยละ 12 ตอป 300,821.88 299,999.99 - - 
รายการธุรกิจกับ 
การรวมการงาน 

   
  

รายไดอื่น ราคาที่ตกลงรวมกัน 140,000.00 - - - 
หนี้สูญ  20,623.00 - - - 

 
42.3   ยอดคงคางระหวางกัน  
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหนี้การคา        
บริษัทยอย        
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด -  -  45,956.50  45,956.50 
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน  
   อินทิเกรเตอร จํากัด - 

 
- 

 
2,891,236.30 

 
- 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
บริษัท ทีนิวส ไดเร็คท จํากัด -  4,526.10  -  - 
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด 270,986.65  143,306.49  -  - 
บริษัท สํานักพิมพ กรีน ปญญาญาณ จํากัด -  792,516.90  -  - 
บริษัท พันธกาล จํากัด -  1,712,000.00  -  - 
บริษัท เจเค ไทยเทรดดิ้ง จํากัด 90,883.83  137,719.70  -  - 
บริษัท เดอะ บรีโอ มอลล จํากัด -  37,695.00  -  - 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน        
คุณธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ 3,200.00  5,604.00  -  - 

รวม 365,070.48  2,833,368.19  2,937,192.80  45,956.50 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหนี้อื่น        
บริษัทยอย        
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน  

   อินทิเกรเตอร จํากัด - 
 

- 
 

1,130,240.00 
 

1,163,900.00 
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด -  -  104,860.00  187,311.64 
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด -  -  18,190.00  673,150.00 
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด -  -  2,755,198.30  - 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด -  -  16,050.00  - 
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด -  -  54,905.87  - 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
   บริษัท ทีนิวส ทวีี จํากัด 983,865.00  1,281,072.58  -  799,672.57 
การรวมการงาน         
กิจการรวมคา สปริงนิวสศึกอัศวินดํา -  20,372.00  -  - 

รวม 983,865.00  1,301,444.58  4,079,444.17  2,824,034.21 
รายไดคางรับ        
บริษัทยอย        
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน  

อินทิเกรเตอร จํากัด - 
 

- 
 

- 
  

90,000.00 
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด -  -  -  98,000.00 
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด -  -  -  20,000.00 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด -  25,500.00  -  - 

การรวมการงาน        
กิจการรวมคา สปริงนิวสศึกอัศวินดํา -  391,289.40  -  - 

รวม -  416,789.40  -  208,000.00 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบี้ยคางรับ        
บริษัทยอย        
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน  

อินทิเกรเตอร จํากัด - 
 

- 
 

1,529,123.41 
  

712,931.52 
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด -  -  26,130,410.94  46,786,164.34 
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด -  -  104,794.54  110,684.94 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด -  -  1,225,753.42  - 
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด -  -  545,438.36  130,068.49 
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด -  -  -  3,055,425.57 

รวม -  -  29,535,520.67  50,795,274.86 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -  -  -  (3,055,425.57) 

สุทธิ -  -  29,535,520.67  47,739,849.29 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด 1,100,912.63  450,446.77  907,397.26  348,493.04 

รวม 1,100,912.63  450,446.77  30,442,917.93  48,088,342.33 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน        
บริษัทยอย        
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด        

ยอดคงเหลือตนป -  -  1,785,500,000.00  1,404,629,449.30 
เพิ่มขึ้น -  -  225,000,000.00  381,500,000.00 
ลดลง -  -  (809,000,000.00)  (629,449.30) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  1,201,500,000.00  1,785,500,000.00 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ        
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตนป -  -  (305,000,000.00)  (305,000,000.00) 
เพิ่มขึ้น -  -  (896,500,000.00)  - 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญปลายป -  -  (1,201,500,000.00)  (305,000,000.00) 

สุทธิ -  -  -  1,480,500,000.00 
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด        

ยอดคงเหลือตนป -  -  9,000,000.00  14,500,000.00 
เพิ่มขึ้น -  -  3,000,000.00  10,000,000.00 
ลดลง -  -  (4,000,000.00)  (15,500,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  8,000,000.00  9,000,000.00 

        
        
        
        



79 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ        

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตนป -  -  -  - 
เพิ่มขึ้น -  -  (5,500,000.00)  - 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญปลายป -  -  (5,500,000.00)  - 

สุทธิ -  -  2,500,000.00  9,000,000.00 
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด        

ยอดคงเหลือตนป -  -  34,210,000.00  31,010,000.00 
เพิ่มขึ้น -  -  -  3,200,000.00 
ลดลง -  -  (34,210,000.00)  - 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  -  34,210,000.00 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ        
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตนป -  -  (34,210,000.00)  (31,010,000.00) 
เพิ่มขึ้น -  -  -  (3,200,000.00) 
รับชําระ -  -  34,210,000.00  - 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญปลายป -  -  -  (34,210,000.00) 

สุทธิ -  -  -  - 
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น  
   อินทิเกรเตอร จํากัด 

    
 

 
 

ยอดคงเหลือตนป -  -  53,900,000.00  43,500,000.00 
เพิ่มขึ้น -  -  30,300,000.00  12,500,000.00 
ลดลง -  -  (22,200,000.00)  (2,100,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  62,000,000.00  53,900,000.00 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ        
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตนป -  -  (36,519,379.55)  (15,782,249.25) 
เพิ่มขึ้น -  -  (11,000,000.00)  (20,737,130.30) 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญปลายป -  -  (47,519,379.55)  (36,519,379.55) 

สุทธิ -  -  14,480,620.45  17,380,620.45 
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด        
ยอดคงเหลือตนป -  -  7,000,000.00  - 
เพิ่มขึ้น -  -  6,300,000.00  16,000,000.00 
ลดลง -  -  -  (9,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  13,300,000.00  7,000,000.00 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด        
ยอดคงเหลือตนป -  -  -  - 
เพิ่มขึ้น -  -  52,500,000.00  - 
ลดลง -  -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  52,500,000.00  - 

           รวม-สุทธิ -  -  82,780,620.45  1,513,880,620.45 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน        
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด        
ยอดคงเหลือตนป -  -  -  - 
เพิ่มขึ้น -  10,000,000.00  -  10,000,000.00 
ลดลง -  (10,000,000.00)  -  (10,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  -  - 
บริษัท สํานักพิมพ กรีน ปญญาญาณ จํากัด       
ยอดคงเหลือตนป -  -  -  - 
เพิ่มขึ้น -  40,000.00  -  - 
ลดลง -  (40,000.00)  -  - 
ยอดคงเหลือปลายป -    -  -    - 

บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด        
ยอดคงเหลือตนป 24,000,000.00    -  24,000,000.00    - 
เพิ่มขึ้น 6,300,000.00  34,607,000.00  -  24,000,000.00 
ลดลง (2,300,000.00)  (10,607,000.00)  -    - 
ยอดคงเหลือปลายป 28,000,000.00  24,000,000.00  24,000,000.00  24,000,000.00 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ        
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตนป -  -  -  - 
เพิ่มขึ้น (24,000,000.00)    -  (24,000,000.00)    - 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญปลายป (24,000,000.00)    -  (24,000,000.00)    - 

สุทธิ 4,000,000.00  24,000,000.00  -  24,000,000.00 
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ 
      ที่เก่ียวของกัน-สุทธิ 

 
4,000,000.00 

  
24,000,000.00 

  
82,780,620.45 

  
1,537,880,620.45 

เงินประกันคาเชา        
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
บริษัท กรีน พร็อพเพอรต้ี 1282 จํากัด 90,000.00  90,000.00  -  - 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เจาหนี้การคา        
  บริษัทยอย        
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด -  -  1,149,658.73  601,919.72 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอร 
     เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

314,977.40  -  -  - 

บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด 214,000.00  22,341.60  -  - 
บริษัท สํานักพิมพ กรีน ปญญาญาณ จํากัด 17,188.00  158,375.00  -  - 
บริษัท ทีนิวส ไดเร็คท จํากัด -  1,797.60  -  - 
บริษัท เจเค ไทยเทรดดิ้ง จํากัด -  27,317.10  -  - 

รวม 546,165.40  209,831.30  1,149,658.73  601,919.72 
เจาหนี้อื่น        
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
    บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด 21,305.48  -  5,607.48  - 
บริษัท กรีน พร็อพเพอรต้ี 1282 จํากัด 92,686.94  -  -  - 

รวม 113,992.42  -  5,607.48  - 
บุคคลที่เกี่ยวของกัน        
คุณอารักษ ราษฎรบริหาร 100.00  -  100.00  - 
คุณเอกชัย ชัยเชิดชูกิจ -  34,294.39  -  - 

รวม 100.00  34,294.39  100.00  - 
คาใชจายคางจาย        
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนช่ันแนล  
     (ประเทศไทย) จํากัด 

1,118,706.97  -  -  - 

การรวมการงาน        
กิจการรวมคา สปริงนิวสศึกอัศวินดํา -  409,293.75  -  - 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน        
คุณวรนาถ บุญปลิก 226,951.00  226,951.00  -  - 

รวม 1,345,657.97  636,244.75  -  - 
ดอกเบี้ยคางจาย        
บุคคลที่เกี่ยวของกัน        
คุณวรนาถ บุญปลิก 684,394.39  383,572.57  -  - 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกูยืมระยะส้ัน       

บริษัทยอย        
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด        
ยอดคงเหลือตนป -  -  -  9,999,985.00 
เพิ่มขึ้น -  -  -  - 
ลดลง -  -  -  (9,999,985.00) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  -  - 

กิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันใน        
  บริษัทยอย        

บริษัท กรีนโพรเท็คท จํากัด        
ยอดคงเหลือตนป -  -  -  - 
เพิ่มขึ้น - 590,000.00  - - 
ลดลง - (590,000.00)  - - 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  -  - 

    บริษัท สํานักพิมพ กรีน ปญญาญาณ จํากัด       
ยอดคงเหลือตนป -  -  -  - 
เพิ่มขึ้น   -  6,500.00    -  - 
ลดลง   -  (6,500.00)    -  - 
ยอดคงเหลือปลายป   -  -    -  - 
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด              
ยอดคงเหลือตนป -  -  -  - 
เพิ่มขึ้น -  303,000.00    -    - 
ลดลง -  (303,000.00)    -    - 
ยอดคงเหลือปลายป -  -    -    - 
คุณวรนาถ บุญปลิก              
ยอดคงเหลือตนป 2,500,000.00  2,500,000.00  -  - 
เพิ่มขึ้น   -  -    -    - 
ลดลง   -  -    -    - 
ยอดคงเหลือปลายป 2,500,000.00  2,500,000.00    -    - 
คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม        
ยอดคงเหลือตนป -  -  -  - 
เพิ่มขึ้น   -  1,300,000.00    -    - 
ลดลง   -  (1,300,000.00)    -    - 
ยอดคงเหลือปลายป   -  -    -    - 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่  
เก่ียวของกัน 2,500,000.00 

  
2,500,000.00 

 
  - 

 
  - 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
ท้ังจํานวนเปนการใหกูยืมในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 5-6 ตอปและรอยละ 5-8 ตอป 
ตามลําดับ 

สําหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทยอย 
บริษัทฯ ใหกูยืมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมสภาพคลองใหแกบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตาม
เนื่องจากฝายบริหารพิจารณาวา ไมมีโอกาสที่จะไดรับคืนเงินใหกูยืมดังกลาว จึงพิจารณาคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ท้ังจํานวน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันท้ังจํานวน เปนการกูยืมใน
รูปต๋ัวสัญญาใชเงิน ไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกันท้ังจํานวน เปน
การกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งโดยมีการทําสัญญา อัตราดอกเบ้ียรอยละ12 ตอป เทากันท้ังสองป ท้ังนี้
ผูใหกูไดฟองรองบริษัทยอยในขอหาผิดสัญญากูยืมเงิน โดยศาลไดมีคําพิพากษาใหบริษัทยอยชําระเงิน
จํานวน 2,712,054.79 บาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 12 ตอปของเงินตน 2,500,000.00 บาท นับถัดจากวันฟอง
เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ บริษัทยอยไดยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ และศาลอุทธรณไดพิพากษายืน
ตามศาลชั้นตน (ตามหมายเหตุ 45.8 ค) 

 
42.4 การคํ้าประกันระหวางกัน   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไดนําเงินลงทุนในหุนสามัญและบัญชีเงินฝาก
ประจําของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยคํ้าประกันวงเงินเลตเตอรออฟเครดิต สัญญาทรัสตรีซีทและเงินกูยืม
ระยะส้ันจากสถาบันการเงินของบริษัทยอย และรวมคํ้าประกันโดยบริษัทฯ บริษัทยอยแหงหนึ่งและมี
กรรมการบริษัทรวมคํ้าประกัน  

 
42.5 คาตอบแทนผูบริหาร       

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558
 บาท บาท  บาท  บาท 
ผลประโยชนระยะสั้น 35,323,198.52  41,607,441.99  12,824,830.22  12,307,189.99
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1,493,192.50  361,538.96  349,773.00  105,410.00
             รวม 36,816,391.02  41,968,980.95  13,174,603.22  12,412,599.99
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43. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับ

การสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับกิจการซอฟตแวรประเภท 
Enterprise Software และ Digital Content ตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 1038(7)/2551 โดยบริษัทไดรับสิทธิ
ประโยชนบางอยางเชน  
(ก) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรท่ีนําเขาจากตางประเทศตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติ 
(ข) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปน       

ระยะเวลาแปดปนับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบพาณิชยกิจจนถึงเดือนมีนาคม 2559  
เนื่องจากกิจการไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดตามท่ี

ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 
รายไดท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังนี้ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 กิจการท่ีไดรับ

การสงเสริม 
 กิจการท่ีไมไดรับ

การสงเสริม 
 รวม  กิจการท่ีไดรับ

การสงเสริม 
 กิจการท่ีไมไดรับ

การสงเสริม 
 รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายไดจากการใหบริการ 421,585.06  1,820,615.53  2,242,200.59  1,500,211.80  1,667,577.50  3,167,789.30 
รายไดจากการขาย -  3,851,310.00  3,851,310.00  -  614,340.00  614,340.00 
รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน -  983,400.00  983,400.00  -  1,139,400.00  1,139,400.00
    รวม 421,585.06  6,655,325.53  7,076,910.59  1,500,211.80  3,421,317.50  4,921,529.30 

 
44. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด         

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ซื้อสินทรัพยถาวรเปนเงินเชื่อ 4,590,728.75  12,891,129.97  -  - 
ซื้อสินทรัพยถาวรภายใตสัญญาเชาการเงิน 470,500.00  70,854.86  -  - 
ซื้อสินทรัพยโดยการแลกเปล่ียนกับลูกหนี้บารเตอร 88,660.00  -  -  - 
โอนสินทรัพยถาวรเปนลูกหนี้อื่น -  593,458.00  -  - 
โอนสินทรัพยเพื่อใหเชาเปนอุปกรณ 93,983.23  -  93,983.23  - 
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเปนเงินเชือ่ 26,321,753.21  16,800,000.00  -  - 
ขายสินทรัพยถาวรเปนเงินเชื่อ -  182,050.00  -  - 
ภาษีขายจากการขายสินทรัพยมีไวเพื่อขาย -  920.36  -  920.36 
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนลูกหนี้อื่น -  18,000,000.00  -  - 
ลูกหนี้อื่นลดลงจากการหักกลบกับผลประโยชนพนักงาน -  459,000.00  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินใหกูยืมระยะส้ันลดลงจากการหักกลบกับ 
    เงินกูยืมระยะส้ัน 

 
- 

  
200,000.00 

  
- 

  
- 

เงินมัดจําคาทรัพยสิน -  659,695.85  -  - 
เจาหนี้อื่น -  45,491.88  -  - 

เงินใหกูยืมระยะส้ันเพิ่มขึ้นจากการหักกลบกับ 
     เงินกูยืมระยะส้ัน 

 
- 

  
230,000.00 

  
- 

  
- 

ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีรับรูในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 
(163,795,350.00) 

  
(282,143,547.00) 

  
(163,795,350.00) 

  
(282,143,547.00) 

โอนกลับผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการจําหนาย 
เงินลงทุนหลักทรัพยเผ่ือขาย 

 
- 

  
7,000,000.00 

  
- 

  
7,000,000.00 

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
(3,216,577.00) 

  
821,214.27 

  
(197,329.00) 

  
894,147.00 

คาความนิยมเพ่ิมขึน้จากการซื้อธุรกิจ 2,002,492.90  -  -  - 
สิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคาเพิ่มขึน้จากการซื้อธุรกิจ 2,940,000.00  -  -  - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพ่ิมขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 4,855,116.12  -  -  - 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 588,000.00  -  -  - 
สวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึน้จากการซื้อธุรกิจ 500,623.22  -  -  - 

 
45. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

นอกจากหน้ีสินตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน กลุมบริษัทยังมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนดังนี้      

45.1 ภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน 
               งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท  ลานบาท
หนังสือค้ําประกัน 743.21 1,001.71 2.47  4.87
เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดเปดใช 3.00 3.00 3.00  3.00

 

45.2 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากการเปนผูมีสิทธิไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการ
โทรทัศนในระบบดิจิตอล ในหมวดหมูชองรายการขาวสารและสาระ มีอายุตามสัญญา 15 ปนับจาก
วันท่ีไดรับใบอนุญาตกลาวคือ ตั้งแตวันท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 24 เมษายน 2572 โดยบริษัทยอย
ดังกลาวตองจายชําระเงินรายปเขากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะในอัตรารอยละ 0.50 – 2.00 ของรายไดกอนหักรายจายท่ี
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ไดจากการโฆษณาท้ังทางตรงและทางออมและรายไดอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการใหบริการที่ไดรับ
ใบอนุญาต หรือตามอัตราและระยะเวลาท่ีกสทช. ประกาศกําหนด 

45.3 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาใหบริการโครงขายโทรทัศนระบบดิจิตอล
กับผูใหบริการโครงขายรายหนึ่งเพื่อขอใชโครงขายจากผูใหบริการโครงขายประเภทท่ีใชคล่ืนความถ่ี
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อเผยแพรชองออกอากาศสัญญาณโทรทัศนเปนระยะเวลา 15 ป นับต้ังแต
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2571 หากบริษัทยอยมีความประสงคจะตอระยะเวลาตาม
สัญญาภายหลังจากระยะเวลาตามสัญญาส้ินสุดลง บริษัทยอยตองแจงความประสงคเปนลายลักษณ
อักษรให ผู ใหบริการโครงขายทราบลวงหนาไมนอยกวา 180 วันกอนครบกําหนดระยะเวลาตาม
สัญญา 

บริษัทยอยมีภาระผูกพันการจายชําระคาบริการโครงขายซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ดังนี้ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558 
 ลานบาท  ลานบาท 

ภายใน 1 ป 58.34  56.64 
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 91.03  149.37 

รวม 149.37  206.01 
 

45.4 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันกับบุคคลอ่ืนและบริษัทอ่ืน เกี่ยวกับสัญญาตางๆ ท่ีมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2558
คาเชา : (ลานบาท)   
ภายใน 1 ป 48.41 39.44 0.34  3.48
1 - 5 ป 69.94 41.74 0.40  0.28
5 ปขึ้นไป 11.34     - -  -
รวมคาเชา 129.69 81.18 0.74  3.76
คาเชา : (ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)  
ภายใน 1 ป 0.14 0.44 -  -
1 - 5 ป         - 0.14 -  -
รวมคาเชา 0.14 0.58 -  -

 
 
 



87 
 

รายละเอียดของสัญญาตางๆมีดังนี้ 
45.4.1 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันดานสัญญาเชาอาคารสํานักงานกับบุคคลอ่ืนหลายฉบับ ระยะเวลา

สัญญา ตั้งแต 1-6 ป สัญญาเร่ิมตนเดือนมิถุนายน 2557 และส้ินสุดเดือนมิถุนายน 2565 
45.4.2 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาเพ่ือใชสัญญาณดาวเทียมกับบริษัทแหงหนึ่งโดยใหบริการสัญญาณ

ดาวเทียม ภายใตเง่ือนไขของสัญญา บริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาบริการตามจํานวน
เงินท่ีระบุไวในสัญญา สัญญานี้มีกําหนดระยะเวลา 3 ป ส้ินสุดสัญญาจนถึงเดือนเมษายน 2560 

45.4.3 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาเพ่ือใชบริการในการรวมสัญญาณโทรทัศนและวิทยุท้ังสัญญาณภาพ
และสัญญาณเสียงกับบริษัทแหงหนึ่งโดยใชบริการในการรวมสัญญาณโทรทัศนและวิทยุท้ัง
สัญญาณภาพและสัญญาณเสียง ภายใตเง่ือนไขของสัญญา บริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจาย
คาบริการตามจํานวนเงินท่ีระบุไวในสัญญา สัญญานี้มีกําหนดระยะเวลา 3 ป ส้ินสุดสัญญาจนถึง
เดือนเมษายน 2560 

45.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาวาจางผลิตรายการกับบริษัทอ่ืน โดยมี
ภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาจางตามสัญญาจํานวนเงิน 13.10 ลานบาทและ 8.93 ลานบาท ตามลําดับ 

45.6 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาแบงเวลาใหดําเนินรายการทางสถานี
วิทยุกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาจางตามสัญญาจํานวนเงิน 16.05 ลานบาท
เทากันท้ังสองป 

45.7 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันคาบริการทางกฎหมายกับบริษัทแหงหนึ่ง
จํานวน 0.08 ลานบาท 

45.8 หนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ก) ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 10 บริษัทฯ มีงานโครงการท่ีเกินกําหนดระยะเวลาการสง

มอบและไดถูกยกเลิก ซ่ึงบริษัทฯ อาจมีภาระหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากผลขาดทุนจากการเรียกรอง
คาปรับหรือคาเสียหายจากการไมปฎิบัติตามสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ยังไมไดมีการตั้ง
ประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนดังกลาว เนื่องจากยังอยูในระหวางการเจรจากับคูสัญญาและยัง
ไมทราบผล 

ข) บริษัทฯ มีคดีความฟองรองเพ่ือใหลูกหนี้ชําระหนี้ และถูกลูกหนี้ดังกลาวฟองแยงให
บริษัทฯ รับผิดคาปรับและคาเสียหายจํานวน 2.69 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดตั้งประมาณการหน้ีสินจาก
คดีความฟองรองไวแลวท้ังจํานวน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ 
จายชําระเงินตน จํานวน 1.76 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จ 
ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณายื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ 
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ค)  บริษัทยอยมีคดีถูกฟองรอง ดังนี้ 
คดีหมายเลข ศาล จําเลย ขอหาหรือฐานความผิด วันนัดพิจารณา

ดํา ย. 262/2558 แพง จําเลย 1 ผิดสัญญากูยืมเงิน อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
ดํา ย. 1248/2558 แพง จําเลย 1 ผิดสัญญากูยืมเงิน ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลช้ันตน
ดํา 1213/2559 อาญา จําเลย หม่ินประมาทโดยการโฆษณาอัน

เปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 326 และ 328 

นัดไตสวนมูลฟอง 
วันท่ี 21 มีนาคม 2560 

ดํา พ.3186/2559 แพง จําเลย ซื้อขาย ผิดสัญญา เรียกคาเสียหาย 
จํานวนทุนทรัพย 22.48 ลานบาท 

นัดสืบพยานโจทกและจําเลย 
วันที่ 4 และ 5 เมษายน 2560

คดีดังกลาวอยูภายใตกระบวนพิจารณาของศาล อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทยอยเช่ือวา    
ผลของคดีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินของบริษัทยอย 

ง) บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระคํ้าประกันรวมกันในวงเงินเลตเตอรออฟเครดิต
และวงเงินทรัสตรีซีทเพื่อใชในการซ้ือสินคาจํานวน 3 ลานบาท 

 
46. การจัดประเภทรายการใหม 

บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงินท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบใหมเพื่อใหสอดคลอง
กับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบันซ่ึงไมมีผลตอกําไร(ขาดทุน)สําหรับปหรือสวนของผูถือหุนตามท่ี
ไดรายงานไวแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีรายงานไวเดิม จัดประเภทใหม ตามที่รายงานใหม 
 บาท บาท บาท 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558    
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 172,342,376.12 2,911,446.77 175,253,822.89 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 24,450,446.77 (450,446.77) 24,000,000.00 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 12,945,332.11 (2,461,000.00) 10,484,332.11 
สวนของเจาหน้ีคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือ    

ใหบริการโทรทัศนที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงป 163,207,761.97 42,785,002.08 205,992,764.05 
เจาหน้ีคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการ    

โทรทัศน 681,166,673.70 (42,785,002.08) 638,381,671.62 
    

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558    
สวนของเจาหน้ีคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือ    

ใหบริการโทรทัศนที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงป 81,522,756.95 49,419,954.47 130,942,711.42 
เจาหน้ีคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการ    

โทรทัศน 893,794,390.13 (49,419,954.47) 844,374,435.66 
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 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีรายงานไวเดิม จัดประเภทใหม ตามที่รายงานใหม 
 บาท บาท บาท 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
     สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558    
ตนทุนบริการ 467,294,494.85 (10,883,898.92) 456,410,595.93 
ตนทุนทางการเงิน 47,807,534.25 10,883,898.92 58,691,433.17 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ีรายงานไวเดิม จัดประเภทใหม ตามที่รายงานใหม 
 บาท บาท บาท 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558    
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 22,431,180.26 48,088,342.34 70,519,522.60 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 1,585,968,962.79 (48,088,342.34) 1,537,880,620.45 

    
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558    
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 25,894,032.92 34,005,582.68 59,899,615.60 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 1,175,852,782.74 (34,005,582.68) 1,141,847,200.06 

 
47. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ในเดือนกุมภาพันธ 2560 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด (บริษัทยอยแหงหนึ่ง) ไดเขาทําบันทึกความ
เขาใจกับบริษัทแหงหนึ่ง เพื่อศึกษาขอมูล ประเมินมูลคาและแนวทางการซ้ือสิทธิในการใชเคร่ืองหมาย
การคาหนังสือพิมพแจกฟรี ในกรณีท่ีไดขอสรุปมูลคาและแนวทางการดําเนินงานแลว ท้ังสองฝายจะตกลง
รวมกันพิจารณาและตกลงแนวทาง โครงสราง รูปแบบและข้ันตอนในการซ้ือท่ีเหมาะสม ตลอดจนการ
ดําเนินการเพื่อใหการรวมลงทุนบรรลุผลสําเร็จตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
48. เร่ืองอ่ืน 

สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดกลาวโทษบริษัท
ตอพนักงานสอบสวน โดยอางเหตุวา บริษัทรวมกับบุคคลภายนอกอีก 2 ราย เขาลงทุนในหลักทรัพยของ
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ในลักษณะครอบงํากิจการ 

 ท้ังนี้การกลาวโทษของสํานักงาน ก.ล.ต. เปนเพียงจุดเร่ิมตนของกระบวนการบังคับใชทางการ
กฎหมายอาญาเทานั้น ภายใตกระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยวา บุคคลใดเปนผูกระทําความผิดกฎหมาย
เปนข้ันตอนในอํานาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การส่ังฟองของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลยพินิจ
ของศาลยุติธรรมตามลําดับ 
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49. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 

 

_______________________________________ 
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