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ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

NEWS

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 8 ตุลาคม 2547

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 (2) 273-8351-8   โทรสาร : +66 (2) 273-8359
เว็บไซต์  : http://www.newsnetwork.co.th

ประเภทกิจการและการดำเนินธุรกิจ

จำหน่าย  ติดตั้ง  และพัฒนาซอฟต์แวร์

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน 281,961,297,580  บาท 

ทุนชำระแล้ว 67,886,863,391  บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 )

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ   1  บาท 

นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14  

ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400

ผู้สอบบัญชีอนุญาต

บริษัท บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด  

นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  ทะเบียนเลขที่  4387  หรือ 

นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่  4996  หรือ

นายเชิดสกุล อ้นมงคล ทะเบียนเลขที่ 1795 หรือ

นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ทะเบียนเลขที่  7881 

128/150-153 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14

ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท,เขตราชเทวี,กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ +66 (2) 214 6464   

โทรสาร  +66 (2) 215 4772
  






สาส์นจากประธานกรรมการ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์

ประธานกรรมการ
Mr.Meechai Ruchuphant

Chairman

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 ได้เกิดการเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญในวงการโฆษณา กล่าวคือ งบโฆษณาโดยรวมยังคงติดลบ 
ต่อเนื ่องจากปี 2559 โดยลดลงจาก 107,923 ล้านบาท มาเป็น 101,445 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 6 
เป็นการลดลงอย่างต่อเนื ่องเป็นปีที ่ 2 ติดต่อกัน โดยเม็ดเงินโฆษณาทางสื ่อโทรทัศน์ได้ลดลงจาก 67,544 ล้านบาท 
มาเป็น  62,873 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ  7  และกว่าร้อยละ 65  ยังคงเป็นการโฆษณาในช่อง สถานี 
โทรทัศน์จากระบบเดิม (Analog) ในขณะที ่มูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื ่อดิจิตอล ยังคงมีการเจริญเติบโต อย่างต่อเนื ่อง 
โดยมียอดรวมในปี 2560 สูงถึง 12,195 ล้านบาท หรือเพิ ่มขึ ้นกว่าร้อยละ 29 แสดงให้เห็น ถึงแนวโน้ม ของการ เปลี ่ยน 
แปลงการใช้จ่ายในสื ่อประเภทต่างๆอย่างเห็นได้ชัดซึ ่งการเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวทาง 
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร ์ค คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว และได้มี 
การดำเนินการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปีที ่ผ่านมาให้สามารถรองรับต่อคลื ่นการเปลี ่ยนแปลงครั ้งใหญ่นี ้ให้ได้ 
โดย บริษัทฯมีรายได้จากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายได้อื ่นๆ) รวมทั ้งสิ ้น 374.342ล้านบาทสูงกว่า ปีก่อน ที ่มี รายได้รวม  
278.243 ล้านบาท ถึง 96.099 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 35โดยมีสัดส่วนของรายได้ จากส่วนงานธุรกิจ เกี ่ยวกับ 
สื ่อร้อยละ 59 รายได้จากสื ่อใหม่ (New Media) ร้อยละ 30 และรายได้จากธุรกิจคอมพิวเตอร์ และธุรกิจการ จำหน่าย 
และให้บริการเครื ่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบชีวอนามัยร้อยละ 11 โดยรายได้จากสื ่อใหม่  (New Media) 
ได้เพิ ่มขึ ้นจากปีก่อนกว่า 3 เท่าตัว

  ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,379.653 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 
36.67 อันเป็นผลมาจากการใช้เงินทุนในการดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล วิทยุและหนังสือพิมพ ์ฐานเศรษฐกิจ 
และการลดลงของเงินลงทุนระยะยาวเมื ่อคำนวณตามราคาตลาดโดยปัญหาหลักก็ยังคงเป็นปัญหาจากการที ่มีผู ้ประกอบ
การที ่อยู ่ในระบบ TV Digital เป็นจำนวนมากประกอบกับเกิดการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของผู ้ใช้ งบโฆษณาที ่โยกเม็ด 
เงินจากสื ่อโทรทัศน์มาเป็นสื ่อดิจิตอลออนไลน์มากขึ ้นผู ้ประกอบการทั ้งหลายจึงต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการเพิ ่
มรายได้อื ่นๆที ่ไม่ใช่รายได้จากการโฆษณาเพียงอย่างเดียว นอกเหนือไปจากการยกระดับ Ratingของตัวเอง โดย การใช้ 
เงินทุนจำนวนมากในการซื ้อ Content ทั ้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการผลิต Content ที ่มีคุณภาพสูง เช่น การขาย 
สินค้า (TV Shopping) หรือการเพิ ่มรายได้จากสื ่อดิจิตอลให้มากขึ ้น 
 

ในส่วนของหนี ้สินและส่วนของผู ้ถือหุ ้น บริษัทฯมีหนี ้สินรวม 1,110.169 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน คิดเป็น 
ร้อยละ 27.22 ซึ ่งเป็นผลมาจากการลดลงของหนี ้สินหมุนเวียน โดยเป็นการชำระหนี ้แก่เจ้าหนี ้จากหุ ้นเพิ ่มทุน ในขณะที ่ 
หนี ้สินระยะยาวมีการลดลงจากเจ้าหนี ้ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื ่นความถี ่เพื ่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล แต่มีการ 
เพิ ่มขึ ้นของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน โดยมีส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวม 269.484 ล้านบาท ลดลง จาก ปีก่อน 
คิดเป็นร้อยละ 58.73 ซึ ่งเป็นผลมาจากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
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ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถลดผลขาดทุนขั้นต้นลงมาเป็น 160.669 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อย ละ35.24 
อย่างไรก็ดีจากการที่บริษัทฯมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.62 และมีต้นทุน ทางการเงินเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 109.62 จึงทำให้มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี จำนวน 572.748 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 62 ทั้งนี้ ในปี 2561
บริษัทฯมีการวางแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานลงจากการ เลิกธุรกิจที่ไม่ทำกำไรคือวิทยุ 98.5 Mhzโดยใช้การ ออก 
อากาศผ่านทาง Application “SpringNews TV” และ ทาง Websiteแทนรวมไปถึงการเจรจา เพื่อลดค่า ใช้จ่าย ในการซื้อ 
Content จากทาง CNN ควบคู่ไปกับการทำรายได้เพิ่ม จากการหาพันธมิตรร่วมผลิตรายการในช่อง Spring News การหา 
รายได้จากสื่อดิจิตอล สื่อโฆษณานอกบ้าน และรายได้จากการจัดกิจกรรม ซึ่งคือการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการ เพิ่ม มูลค่า 
ไปยังสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการโดยบริษัทฯคาดหมายว่า การพัฒนาการสำคัญที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ สำคัญ 
ที่จะทำให้สามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญและน่าจะเป็นทิศทางที่ดีของการทำกำไรในอนาคตด้วย

ท้ายสุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่ จะบริหารงาน 
ในหน้าที่ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น ตามหลัก Fiduciary Duty โดยจะมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง 
(Duty of Care) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติ ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ ประชุม 
ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure) เพื่อให้ 
บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต อันจะเป็นประโยชน ์ต่อผู้ถือหุ้นโดยตรง และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตร 
ทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คู่ค้าและ ลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน และให้ความ ไว้วางใจ 
แก่บริษัทฯ เป็นอย่างดี 

 

          
          นายมีชัย ฤชุพันธุ์
          ประธานกรรมการ
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นายมีชัย ฤชุพันธุ์

ประธานกรรมการ
Mr.Meechai Ruchuphant

Chairman

นายพินิจ วุฒิพันธุ์

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr.Pinit Wuthipand 

Director and Chairman of Audit Committee

พลอากาศโท ชาติชาย รอดบุญพา
Air Mashal Chartchai Rodboonpha
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
Director and Audit Committee

ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช

รองประธานกรรมการ
Adjunct Professor Prasobsook Boondech

Vice Chairman

คณะกรรมการ และ ผู้บริหาร

นายอภิวุฒิ ทองคำ

รองประธานกรรมการ
Mr.Apivut Thongkam

Vice Chairman
(ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60)

นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์
Mr.Chirasak Thanesnant 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
Director and Audit Committee

นายศุทธิชัย บุนนาค

กรรมการ
Mr.Suthichai Bunnag

Director

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

กรรมการ
Mr. Sonthiyan Chuenruetainaidhama

Director

พลตำรวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก

กรรมการ
Pol.Gen. Dr.Ruangsak Jritake

Director (ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 ม.ค.61)
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ร้อยเอกหม่อมราชวงศ์ จุลรังษี ยุคล

กรรมการ
Capt. M.R. Chularangsri Yugala

Director

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr.Arak Ratboriharn

Director and Chief Executive Officer

นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
Miss.Watanya Wongopasi

Director and President

นายรักหนึ่ง พหลโยธิน

กรรมการอำนวยการสายบริหาร
Mr.Ruknung Phaholyothin

Managing Director

นายประณต โกษาคาร

รองกรรมการอำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Mr.Pranot Kosakarn

Chief Financial Officer
เลขานุการบริษัท
Corparate Secretary
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    จากสถานการณน้ำทวมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดสกลนคร สืบเนื่องจากพิษพายุเซินกา 

ทำใหฝนตกหนักตลอดทั้งคืน อีกทั้งอางเก็บน้ำหวยทราย ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร รับการสะสมน้ำไมไหว 

ทำใหคันอางลนน้ำทะลักลงพื้นที่ สงผลใหรวมมวลน้ำทะลักเขาทวมในหลายพื้นที่ทั้ง 

เขตเทศบาลนครสกลนครหลายจุดรวมทั้งหมูบานรอบตัวเมือง ทำใหมีประชาชนไดรับความเดือดรอนจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ มากกวา 

7,000 ครัวเรือน  และยังไมไดรับการชวยเหลืออยางทั่วถึง ทั้งเรื่องของน้ำดื่ม อาหาร และสุขอนามัย  

ดังนั้น ทางมูลนิธิสปริงนิวสอาสา รวมกับ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จำกัด, 

บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด และ 

สำนักขาวทีนิวส  จึงไดเปดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเปดรับเงินบริจาคผานมูลนิธิสปริงนิวสอาสา 

เพื่อใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยน้ำทวมที่จังหวัดสกลนคร

 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 60  กลุมบริษัท นิวส เน็ตเวิรค ประกอบดวย  News, สถานีขาวสปริงนิวส ทีวีดิจิทัล ชอง 19, 

หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ, สปริงเรดิโอ, สปริงนิวสอาสา และ ที นิวส เตรียมถุงยังชีพ ประกอบดวย ขาวสาร, อาหารแหง, 

บะหมี่สำเร็จรูป, ยารักษาโรค, น้ำดื่ม, ไมขีดไฟ, เทียนไข และสิ่งอื่น ๆ จำนวน 1,500 ชุด ที่ไดรับบริจาคจากผูมีจิตกุศลผานทาง 

“มูลนิธิสปริงนิวสอาสา” นำไปมอบใหผูประสบภัยน้ำทวมที่จังหวัดสกลนคร พรอมกับตัวแทนกองทัพอากาศและกองทัพ 

เพื่อใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยน้ำทวมที่จังหวัดสกลนคร

 

 กิจกรรม CSR ในป 2560
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วิสัยทัศน์ 

เชื่อมโยงเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานก้าวสู่ระดับสากล

พันธกิจ 

1     มุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ 

2     ไม่หยุดพัฒนา แสวงหาโอกาสใหม่ๆ 

3     เชื่อมโยงพันธมิตร สร้างเครือข่ายธุรกิจให้ครบวงจร 

4     เสริมสร้างศักยภาพ เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

5    เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทุกภาคส่วน

6    เข้าถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

7    แกนนำฆ่าคอร์รัปชั่น

8     ส่งเสริมชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร 
 

 
 

นายมชีัย  ฤชุพันธุ
ประธานกรรมการ 
สัดสวนการถือครองหุน   -
การศึกษา  : ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
 : ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด   
 : ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสาธารณะ  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 : ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาการเมืองการปกครอง                                 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  : ครุศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  : ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร 

  : นิติศาสตร ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  : นิติศาสตร ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  : นิติศาสตร ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  : กิตติมศักดิ ์วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 36 
  : ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดานกฎหมาย มหาวิทยาลัยอดัมสัน ฟลิปปนส 

  : ฝกงานโครงการ Legislative Internship Program รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
  : ปริญญาโท ดานกฎหมายเปรียบเทียบ Southern Methodist University 

  : นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ประสบการณทํางาน

ปจจุบัน 
 
: ประธานกรรมการ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

  : ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ 
  : ประธานกรรมการรางกฎหมาย คณะ 1 สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา 
  : นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ป 2551 - ปจจุบัน 

  : ราชบัณฑิตกิตตมิศกัดิ ์ เมือ่วันท่ี 20 ธันวาคม 2549 - ปจจุบัน 
  : นายกสภา มหาวิทยาลัยราชนครินทร วาระป 2555 - ปจจุบัน 

  :  นายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ
   วาระ 20 กพ 2556 -ปจจุบัน 

 อดีต : เลขานุการกรรมการรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  : ผูอํานวยการกอง กองยกรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  : กรรมการรางกฎหมายประจํา (ระดับ 10)                                                   

  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  : นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  : นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

  : ประธานคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

  : นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  : นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
  : ประธานสภาสถาบันพระปกเกลา 

  : ประธานคณะกรรมการขาราชการรัฐสภา 
 ตําแหนงทางการเมือง : ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายกฎหมาย 

  (สมัย ฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี) 
  : ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายกฎหมาย 

  (สมัย ฯพณฯ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี) 

  : ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายกฎหมาย 

  (สมัย ฯพณฯ ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี) 
  : ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายกฎหมาย 

  (สมัย ฯพณฯ นายธานินทร กรัยวิเชียร เปนนายกรัฐมนตรี) 
  : รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝายการเมือง 

  (สมัย ฯพณฯ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรี) 

  : รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
  (สมัย ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี) 

  : รองนายกรัฐมนตรี 
 ตําแหนงทางนิติบัญญัติ : สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
  : สมาชิกวุฒิสภา 

  : สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
  : สมาชิกวุฒิสภา 
  : ประธานวุฒิสภา 

  : สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
  : ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
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ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข  บุญเดช
รองประธานกรรมการ 
สัดสวนการถือครองหุน   -
การศึกษา  : ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัญฑิตยสภา  

  เนติบัณฑิตไทย 
 : เนติบัณฑิตอังกฤษ สํานักลินคลอน อินน  

  (of Lincoln’s Inn, Barrister-at-Law(England)) 
การอบรม : กรมประมวลขาวกลาง หลักสูตรฝายอํานวยการ 
 : โรงเรียนสงครามจิตวิทยา หลักสูตรฝายอํานวยการ 
 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หลักสูตรพัฒนาการบริหาร 
 : สถาบันอบรมผูพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกา หลักสูตร General 

jurisdiction
 : สํานักงาน ก.พ.หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรท่ี 2 รุนท่ี 12 

  : วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรไทย 
  รุนท่ี 41 

  : วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 10 

 ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน 

: รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

  : กรรมการกฤษฎีกา 
 อดีต : ประธานวุฒิสภา 
  : ประธานศาลอุทธรณ 

  : ประธานศาลอุทธรณ ภาค 5 
  : ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา 

  : อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง  
  ประเทศกลาง 

  : ผูพิพากษาศาลฎีกา 

  : ผูพิพากษาศาลอุทธรณ ภาค 3 
  : เลขาธิการสงเสริมงานตุลาการ 
  : ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสงขลา 

  : หัวหนากองวิชาการ สํานักงานสงเสริมตุลาการ 
  : ผูพิพากษาศาลจังหวัดตาก 

  : อาจารยประจําโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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นายอภวิุฒิ   ทองคํา
รองประธานกรรมการ 
สัดสวนการถือครองหุน   -
การศึกษา  : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 : เนติบัณฑิตไทย 
 : ปริญญาโท ทางกฎหมายระหวางประเทศ อเมริกันยูนิเวอรซิตี้    

  สหรัฐอเมริกา 
 : ปริญญาโท ทางกฎหมายเปรียบเทียบ ฮาวเวิรดยูนิเวอรซิตี้  

  สหรัฐอเมริกา 
 : ประกาศนียบัตรทางทรัพยสินทางปญญา  

  องคการทรัพยสินทางปญญาโลก สวิสเซอรแลนด 

  : ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับแนวโนมและปญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร   
  จากโรงเรียนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยมิชิแกน 

  : ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม”   
  (นมธ.) รุนท่ี 7 

  : วุฒิบัตรหลักสูตรบริหารจัดการดานความมั่นคงช้ันสูง “รุนท่ี 6” 
  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

  : ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ-รวมเอกชนรุนท่ี 24  
  ประจําปการศึกษา 2554-2555 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ [วปอ. รุน 54 (ปรอ. รุนท่ี 24)] 

 การอบรม : หลักสูตร  DCP รุน 89/2007 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  : หลักสูตร  CDC รุน 3/2008 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน 

: รองประธานกรรมการ 
  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
  (ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2560) 

  : กรรมการอิสระ 
  บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอย่ี จํากัด (มหาชน) 

  : รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
  บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 อดีต : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ 
  ของคนตางดาวตามพรบ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542    
  ป พ.ศ. 2550 - 2553 

  : คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของรัฐสภา 
  ป พ.ศ. 2552 

  : อนุกรรมการ พิจารณาการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ    
  ส่ือสารของรัฐสภาแหงใหม ป พ.ศ. 2552 

  : อนุกรรมาธิการ ในกลุมงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การ 
  ธนาคารและสถาบันการเงินวุฒิสภา ป พ.ศ.2553 
 

  : คณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติเคร่ืองหมาย   
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  การคาสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรป พ.ศ. 2555 - 2556 
  : ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจําคณะกรรมาธิการพลังงานสภาผูแทนราษฎร  

  ป พ.ศ. 2554 – 2556 
: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทกฤษดามหานคร จํากัด (มหาชน)  

  : กรรมการตรวจสอบ บริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน) 
  : อาจารยพิเศษปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต    

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  : คณะกรรมการอุทธรณ    
  สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ป 2554 -2557  
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นายพินิจ  วุฒิพันธุ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
สัดสวนการถือครองหุน   -
การศึกษา  : บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การอบรม : อบรมหลักสูตร  Directors Certification Program 
 : อบรมหลักสูตร  Directors Accreditation Program 
ประสบการณการทํางาน
ปจจุบัน 

: ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 
  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
  บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

  : ผูตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยรังสิต 

  : กรรมการ บริษัท ซีวีเอ็น แอสโซซิเอทส จํากัด 
 อดีต : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

  บริษัท อารพีซีจี จํากัด(มหาชน) 

  : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
  บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด 

  : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
  บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด 

  : คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล 
  สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ 

  : กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 
  บริษัท สยามเจเนรัลแฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 

  : ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
  : ท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเซีย 
  : ผูอํานวยการสํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต 
  : ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต 
  : ผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยสิน มหาวิทยาลัยรังสิต 
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นายจีระศักดิ์  ธเนศนันท
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
สัดสวนการถือครองหุน   -
การศึกษา  : นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 : M.A. (International Relations ),Boston University สหรัฐอเมริกา   
 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนท่ี 23 ของสํานักงาน ก.พ. 
 : หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 40  

  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  พ.ศ. 2540 
ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน 

: กรรมการ   
  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 อดีต : เสมียนพนักงาน กองการกงสุล สํานักงานปลัดกระทรวง 
  : นายเวร (เจาหนาท่ีการทูต 3 ) กองหนังสือเดินทาง  

  สํานักงานปลัดกระทรวง 

  : ผูชวยเลขานุการ (เจาหนาท่ีการทูต 3 ) 
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 

  : เลขานุการตรี (เจาหนาท่ีการทูต 4)  
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 

  : เลขานุการตรี (เจาหนาท่ีการทูต 4)  
  สํานักงานเลขานุการปลัดกระทรวง 

  : เลขานุการโท (เจาหนาท่ีการทูต 5)  
  สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

  : เลขานุการเอก (เจาหนาท่ีการทูต 6)  
  สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

  : เลขานุการเอก (เจาหนาท่ีการทูต 6)  
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน 

  : เลขานุการเอก (เจาหนาท่ีการทูต 6) กองกฎหมาย 
  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

  : เจาหนาท่ีการทูต 7 กองแปล กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
  : ผูอํานวยการกอง (เจาหนาท่ีการทูต 7) กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต 

  : ผูอํานวยการกอง (เจาหนาท่ีการทูต 8) กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต 
  : อัครราชทูตท่ีปรึกษา (เจาหนาท่ีการทูต 8)  

  สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงสตอกโฮลม 

 
 

 : อัครราชทูต (เจาหนาท่ีการทูต 9)  
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 

  : ผูชวยปลัดกระทรวง ฯ (เจาหนาท่ีการทูต 9) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  : รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมการกงศุล 
  : เอกอัครราชทูต (เจาหนาท่ีการทูต 10)  

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย 
  : เอกอัครราชทูต (เจาหนาท่ีการทูต 10)  

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี 
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นายศุทธิชัย  บุนนาค
กรรมการ 
สัดสวนการถือครองหุน   -
การศึกษา  : วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารส่ือสารมวลชน 

  คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 : วารสารศาสตรบัณฑิต คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน   

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 : ประกาศนียบัตรมินิเอ็มบีเอ คณะบริหารธุรกิจ    

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  : ประกาศนียบัตร  การผลิตรายการโทรทัศน  
  โรงเรียนการภาพยนตและโทรทัศน  ประเทศออสเตรเลีย 

 การอบรม อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 

 ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน 

: กรรมการ   
  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

  : กรรมการบริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด  
  : กรรมการ  บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด 
  : ประธานกรรมการ  บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 

  : ประธานกรรมการ  บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด 
  : กรรมการ  บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด 

 อดีต : ประธานกรรมการ  บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด 
  : กรรมการตรวจสอบ  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
  : กรรมการ บริษัท พาโนรามา เวิลดไวด จํากัด 

  : ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน) 
  : ผูอํานวยการ สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ทีวี  บมจ. อสมท 

  : ผูอํานวยการสถานีวิทยุ  อ.ส.ม.ท. 
  : ผูชวยผูอํานวยการ  สํานักขาวไทย อ.ส.ม.ท 

  : ผูส่ือขาวโทรทัศน  บริษัท ไทยโทรทัศน จํากัด 
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พลตํารวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก
กรรมการ 
สัดสวนการถือครองหุน   -
การศึกษา  : ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

  (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) คณะรัฐศาสตร  

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 : ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)   

  คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
  โรงเรียนนายรอยตํารวจ (นรต. รุน 31) 

 : ระดับอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร (นตท. รุน 15) 

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน 

: กรรมการ  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
: สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 

 อดีต : รองสารวัตร สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 
  : รองสารวัตร แผนกตรวจยานพาหนะทางอากาศ กองกํากับการ 2  

  กองตรวจคนเขาเมือง 
  : สารวัตรธุรการ สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 
  : รองผูกํากับการกําลังพล กองบังคับการอํานวยการ  

  กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
  : ผูกํากับการ ภาควิชาปองกันอาชญากรรม 

  กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

  : รองผูบังคับการ  สืบสวนสอบสวนฯ 
  : รองผูบังคับการ กองการสอบ สํานักงานกําลังพล 

  : ผูบังคับการ กองการสอบ สํานักงานกําลังพล 
  - รองผูบัญชาการ สํานักงานกําลังพล  

  - รองผูบัญชาการประจําสํานักงานผูบัญชาการ  
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  - จเรตํารวจ (สบ.8) 

  - ผูบัญชาการ การศึกษา 
  - ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ   
  - รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
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นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
กรรมการ 
สัดสวนการถือครองหุน   -
การศึกษา  : ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต รามคําแหง 
ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน 

: กรรมการ 
  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 (ลาออกจากตําแหนงกรรมการเมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2561) 

  : ประธานและกรรมการผูอํานวยการ 
  สํานักขาว T-News 

  : ประธานและกรรมการผูอํานวยการ 
  สํานักพิมพกรีน –ปญญาญาณ ที – มัลติมีเดยีกรุป 

  : ประธานกรรมการ บริษัท กรีน พร็อพเพอรตี ้1282 จํากัด 
  : คณะกรรมการมูลนิธิ ชุมชนทองถิ่นพัฒนา 

  : ประธานมูลนิธิ มูลนิธิช่ืนฤทัยในธรรม สํานึกรักบานเกิด 
 อดีต : ประธานและกรรมการผูอํานวยการ บริษัท เดอะ บรีโอ มอลล จํากัด 

  : ประธานและกรรมการผูอํานวยการ บริษัท บรีโอ เรสเตอรองท จํากัด 
  : คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.นครศรีธรรมราช 
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นายอารักษ  ราษฎรบริหาร
กรรมการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
สัดสวนการถือครองหุน   -
การศึกษา  : บัญชีมหาบัณฑิต  (บัญชีและการเงิน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 : บัญชีบัณฑิต (บัญชีตนทุน)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรม : อบรมหลักสูตร  Director Accreditation Program 
ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน 

: กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

  : รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
  บริษัท อควา คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

  : กรรมการ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด 

  : กรรมการ บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด 
  : กรรมการ บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 

  : กรรมการ บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด 
  : กรรมการ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด 

  : กรรมการ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด 
  : กรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดียจํากัด 
  : กรรมการ บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด 

 อดีต : หัวหนาเจาหนาท่ีดานการเงิน (CFO) การรถไฟแหงประเทศไทย 
  : กรรมการและรักษาการแทนผูอํานวยการ 

  องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ 

  : กรรมการผูจัดการ  บริษัท รวมกิจท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 
  : กรรมการ  สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP) 
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รอยเอกหมอมราชวงศ จุลรังษี ยคุล
กรรมการ 
สัดสวนการถือครองหุน   -
การศึกษา  : โรงเรียนทหารราบ ศูนยการทหารราบ 

  หลักสูตรช้ันนายรอยเหลาทหารราบ รุนท่ี 132 
 : โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน กองทัพบก   

  การปลุกฝงอุดมการณความรักชาติ รุนท่ี 4 
 : โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยกําลังสํารองหนวยบัญชาการรักษาดินแดน     

  หลักสูตรการฝกอบรบขาราชการกลาโหมพลเรือน ช้ันสัญญาบัตร รุน 93   

  ตามขอบังคับ กระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศทหาร 

 : 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 
ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน 

: กรรมการ  
  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

  : กรรมการผูจัดการ บริษัท จุลรังษี จํากัด   

  : หุนสวน โรงแรม วันเดย โฮสเทล กรุงเทพฯ 
 อดีต : ผูกอตั้ง บริษัท เพอรมาเนน ไฟว จํากัด 
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นางสาววทันยา  วงษโอภาสี
กรรมการ/กรรมการผูจัดการใหญ 
สัดสวนการถือครองหุน   -
การศึกษา  : ระดับปริญญาตรี  สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

  คณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน 

: กรรมการ  
  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 : กรรมการ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด 
 : กรรมการ บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 

  : กรรมการ บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด 

  : กรรมการ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด 
  : กรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดียจํากัด 

 อดีต : กรรมการ นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
  : ท่ีปรึกษาการลงทุน 

  บริษัทหลักทรัพย เคทีซิมิโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

  : ท่ีปรึกษาการลงทุน 

  บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  : กรรมการ บริษัท อควา เทเลวิช่ัน จํากัด 
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พลอากาศโท ชาติชาย รอดบุญพา
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
สัดสวนการถือครองหุน   - 
การศึกษา  : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

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

  MARSHALL UNIVERSITY W.VA.U.S.A. พ.ศ.2521 
 : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ.2543 
 : โรงเรียนนายทหารช้ันผูบังคับหมวด 2 รุนท่ี 3 พ.ศ. 2522 

  : โรงเรียนนายทหารช้ันผูบังคับฝูง รุนท่ี  58 พ.ศ. 2530 
  : โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุนท่ี  34 พ.ศ. 2533 
  : วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนท่ี  36 พ.ศ. 2545 

  : นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง    
  (นยปส.) รุนท่ี 3 สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ     
  สัญญา ธรรมศักดิ์ สํานักงาน ป.ป.ช. 

 ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน 

: กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

  : ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ 
 อดีต : รองผูอํานวยการกองวิชาการและระบบงาน   

  สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ 

  : ผูอํานวยการกองวิชาการและระบบงาน  
  สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ 

  : เสนาธิการกรมการเงินทหารอากาศ 

  : รองเจากรมการเงินทหารอากาศ 
  : ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 

 ประสบการณพิเศษ : กรรมการสอบทางแพงกรณีเงินขาดบัญชี บน.7 เมื่อ พ.ศ.2526 
  : กรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีสินคาราคาถูกขาด   

  บัญชีเมื่อ พ.ศ.2526 

  : คณะกรรมการบริหารโครงการรวมไทย – สวีเดน ตามโครงการจัดซ้ือ บ. 
 Gripen 39C/D ระดับผูปฏิบัติงาน (National Program Office : NPO) 

  : ตําแหนง Budget and Financial Manager  10 ก.ค. 2551 –  
  9 ต.ค.2552 ตุลาการศาลทหาร 
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นายรักหน่ึง  พหลโยธิน
กรรมการอํานวยการสายบริหาร    
สัดสวนการถือครองหุน   -
การศึกษา  : ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 : ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน : กรรมการอํานวยการสายบริหาร 

  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 : กรรมการ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด 

 อดีต : ผูชวยประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต จํากัด 

  : กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนบุรีสัมพันธ จํากัด 

  : ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ธนบุรีบัสเซอรวิส จํากัด 
  : ผูอํานวยการฝายบริหารสินทรัพย 

  คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ คณะกรรมการประเมินสินทรัพย 
  บริษัท บริหารสินทรัพยพลอย จํากัด 

  : ผูอํานวยการฝายสินเช่ือเพ่ือการพาณิชย 
  บริษัท เงินทุน ภัทรธนกิจ จํากัด (มหาชน) 

  : รองผูอํานวยการฝายสินเช่ือเพ่ือการพาณิชย 
  บริษัท เงินทุนภัทรธนกิจ จํากัด (มหาชน) 
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นายประณต  โกษาคาร
รองกรรมการอาํนวยการฝายบัญชีและการเงิน 
เลขานุการบริษัท    
สัดสวนการถือครองหุน   -
การศึกษา  : Modern Management Program 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ( Mini MBA ) 
 : ปริญญาตรี  สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   
ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน : รองกรรมการอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน, เลขานุการบริษัท 

  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 อดีต : นักลงทุน, ท่ีปรึกษาการลงทุน ทองคําแทง 
  : รองผูอํานวยการ (รักษาการแทนผูอํานวยการ) ฝายปฎิบัติการ

หลักทรัพย   
  บริการและวาณิชธนกิจ  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

  : รองผูอํานวยการฝายวิจัย และท่ีปรึกษาการลงทุน 

  บล.ซิกโก จํากัด (มหาชน) 
  : ผูประกอบการอิสระ การเกษตร (เล้ียงกุงกุลาดํา, ปลาสลิด) 
  : ผูอํานวยการฝายบริหารการเงินและฝายเงินฝาก  

  บล.จีอีเอเชียไฟแนนซ จํากัด (มหาชน) 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

1.   ประวัติความเปนมา   
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการจําหนาย ติดต้ัง และพัฒนาระบบ

สารสนเทศในดานของซอฟตแวร ประกอบธุรกิจใหคําปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System 
Integrator) ทั้งการวางระบบเครือขาย (Network) การจัดหาอุปกรณ (Hardware) และพัฒนาโปรแกรม (Software 
Development) ตามความตองการของลูกคา (Tailor Made) โดยมีลูกคาหลัก คือ องคกรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาด
ใหญ  ซ่ึงบริษัทฯ มีมาตรฐานการในการใหบริการลูกคาสอดคลองกับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อ
เปนการสรางความเช่ือม่ันในผลิตภัณฑและความไววางใจในการใหบริการของบริษัทฯ เราจึงมีความมุงม่ันที่จะออกแบบ
พัฒนาระบบงานตลอดจนผลิตภัณฑและบริการตางๆ ใหมีคุณภาพไดมาตราฐาน มีบริการสงมอบงานท่ีตรงเวลาเพื่อ
สรางความพึงพอใจ อยางสูงสุดใหกับลูกคา โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้ง บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ มี
ความเช่ียวชาญ มีความรู ความสามารถ เพื่อสรางผลงานที่ดีเย่ียมใหกับลูกคา ตอมาบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของ
การเติบโตของธุรกิจส่ือ บริษัทฯ ไดวางเปาหมายในการลงทุนในธุรกิจส่ือ มุงเนนใหเปนส่ือประเภทขาวครบวงจรเพื่อเปน
สถานีขาวอันดับ 1 ของประเทศทุกแพลตฟอรม บนความรับผิดชอบ และกาวสูศูนยกลางขาวสารอาเช่ียน  

ปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีทุนจดทะเบียน  281,961,297,580 บาท  ทุนชําระแลวเปน 67,886,863,391 บาท  
 

2.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
ป 2553  บริษัทฯ ขยายธุรกิจและเปดบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น ไดแก บริษัท สปริง คอรปอเรช่ันจํากัด และบริษัท

โซลูช่ัน คอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
  บริษัทฯ ผานการรับรองจาก BVQI (Thailand) Limited วากระบวนการทํางานของบริษัทได

มาตรฐาน ISO 9001:2008 
  เดือนเมษายน บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50,000,000 บาท เปน 325,000,000 บาท 
  เดือนตุลาคมเพิ่มทุนเปน 424,424,386 บาท ซ่ึงเปนการเพิ่มทุนโดยผูถือหุนกลุมเดิม ซ่ึงเปนทุนชําระ

แลว  303,051,600 บาท  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้น 
ป 2554  เดือนมกราคม ยายสํานักงานมาที่  เลขที่ 333   อาคารเลาเปงงวน  1 ช้ัน 18  โซนเอ ซอยเฉยพวง       

ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อรองรับจํานวนพนักงาน
ของบริษัทที่เพิ่มขึ้น 

  เดือนมกราคม บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด (บริษัทยอย)  ซ้ือหุนสามัญใน บริษัท รวมมือ
รวมใจ จํากัด จากผูถือหุนเดิม รอยละ 99.99% ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว 

 
 

 บริษัท โซลูช่ัน คอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทยอย) ไดจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเปน   
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด เม่ือวันที่  21 กุมภาพันธ 2554 

  เดือนมิถุนายน  บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม  424,424,386 บาท เปน 424,424,384 บาท 
  เดือนกรกฎาคม  บริษทัเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม  424,424,384 บาท เปน  2,912,369,800  ซ่ึง 

เปนการเพิ่มทุนโดยผูถือหุนกลุมเดิม  ซ่ึงเปนทุนชําระแลว  1,515,258,000  บาท เพื่อรองรับการขาย
ธุรกิจที่เติบโตขึ้น 
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  เดือนกันยายน บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด (บริษัทยอย) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 
ลานบาท เปน 200 ลานบาท  ซ่ึงเปนการเพิ่มทุนโดยผูถือหุนกลุมเดิม 

ป 2555  เดือนธันวาคม บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด (บริษัทยอย)  ลงทุนในบริษัทใหมช่ือ บริษัท สปริง
นิวส เทเลวิช่ัน จํากัด 

  เดือนธันวาคม  บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับการแตงจาก  AHAINC CO.,LTD  
ประเทศเกาหลี  ใหปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเทคโนโลยีดานการเรียนการสอน 

ป 2556  เดือนกุมภาพันธ บริษัท โซลูช่ัน คอนเนอร(1998) จํากัด (มหาชน)  ลงทุนใน บริษัท เอ็นไวรอน
เมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด จากผูถือหุนเดิม รอยละ 90% ของทุนจดทะเบียนและชําระ
แลว 

  เดือนกุมภาพันธ บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,912,369,800  เปน 2,212,369,800 บาท   
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม  2,212,369,800  บาท เปน  3,712,369,800  บาท 

  เดือนสิงหาคม บริษัทฯ  ไดผานการรับรองการตรวจตออายุ คร้ังที่ 3 (Re-Certification) จาก  
Bureau Verities Certification (Thailand) Ltd. วากระบวนการทํางานของบริษัทไดมาตรฐาน ISO 
9001:2008 

  วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด ไดเขารวมประมูลขอรับใบอนุญาตใหใช
คล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนทางธุรกิจระดับชาติ (หมวดหมูชองรายการขาวสารและสาระ)  
โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (“กสทช”) 

ป 2557  เดือน กุมภาพันธ บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,712,369,800  บาท เปน 3,299,369,800 บาท
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,299,369,800  บาท เปน 6,524,094,143 บาท 

    เดือน ตุลาคม บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 6,524,094,143 บาท เปน 100,680,660,688 บาท 
ป 2558 
 

 เดือนเมษายน บริษัท เปล่ียนช่ือจาก บริษัท โซลูช่ัน คอนเนอร(1998) จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท 
นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และเปล่ียนช่ือยอหลักทรัพยจากเดิม “SLC” เปน 
“NEWS” และไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปน 
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 5 บาท  

ป 2559 
 

 เดือน เมษายน บริษัท ไดจดทะเบียนลดทุนจาก 43,684,661,600 บาท เปน 43,479,374,400 บาท 
และจดเพิ่มทุนหุนสามัญเพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนจากทุนจดทะเบียน
เดิม 43,479,374,400 บาท เปน 73,479,374,400 บาท 

 เดือน กันยายน บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย (บริษัทยอย) ไดรับอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคา  
ฐานเศรษฐกิจ เพื่อผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ เปนระยะเวลา 30 ป  

 เดือน ธันวาคม บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาความรวมมือ กับ 
บริษัท เทอรเนอร บรอดคาสต้ิง ซิสเท็ม เอเชีย แปซิฟค อิงค ซ่ึงเปนผูบริหารสถานีโทรทัศน ซีเอ็นเอ็น 
อินเตอรเนช่ันแนล ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค เพื่อเปนพันธมิตรในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  

ป 2560 
 

 เดือน กรกฎาคม บริษทั ไดจดทะเบียนลดทุนจาก 73,479,374,700 บาท เปน 42,540,504,235 บาท 
และจดเพิ่มทุนหุนสามัญเพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนจากทุนจดทะเบียน
เดิม 42,540,504,235 บาท เปน 281,961,297,580  บาท 
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3.   ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 กลุมบริษัทประกอบธุรกิจส่ือเปนธุรกิจหลัก โดยบริษัทฯ  ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการดานส่ือและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงสรางธุรกิจ แบงไดดังนี้ 

 

กลุมธุรกิจสื่อโทรทัศน และสื่อสมัยใหม 

 บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ดําเนินธุรกิจ จัดหา และผลิตรายการโทรทัศน โดยมุงเนนการผลิตรายการ
ประเภทขาวสารและสาระ แพรภาพผานทางสถานีขาวสปริงนิวส ทีวีดิจิทัล ชอง 19  และสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม
สปริงนิวส โดยรายการที่ไดรับความนิยมในลําดับตน ไดแก ปรากฎการณขาวจริง, คลุกวงใน อินไซตขาว, เจาะลึกทั่วไทย 
Inside Thailand, เจาะลึกทั่วไทย Tonight , ลับ ลวง พราง Exclusive, International News Room , SPRING REPORT  
และรายการ ตนเร่ือง กับ ศุภโชค โอภาสะกุล เปนตน รวมถึงการเผยแพรเนื้อหารายการผานชองทางส่ือใหม เชน เว็บไซต
, ส่ือออนไลน และส่ือผานโทรศัพทมือถือ เปนตน นอกจากนั้นยังเปนผูใหบริการจําหนายภาพขาวและเนื้อหาขาวแก
ผูผลิตรายการหรือผูไดรับใบอนุญาตแพรภาพโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล  
 การดําเนินงานของบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัดไดเร่ิมแพรภาพออกอากาศรายการโทรทัศนภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยเปล่ียนจากการแพรภาพโทรทัศนผานดาวเทียมที่ดําเนินการอยูเดิมต้ังแต
ป 2553 สูการแขงขันในอุตสาหกรรมดานส่ือโทรทัศนดิจิทัลซ่ึงมีสวนแบงรายไดสูงกวาในตลาดโทรทัศนดาวเทียม
หลายเทาตัว ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรวมดําเนินการเพื่อเตรียมการเขารวมประมูลเพื่อรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทกลุมขาวมาอยางตอเนื่อง โดยใชความรู ความสามารถทักษะและประสบการณจาก
การบริหารงานสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมชองสปริงนิวสที่ไดรับความนิยมในเวลาอันรวดเร็ว มาสูการแขงขันใน
อุตสาหกรรมส่ือวิทยุโทรทัศนที่สามารถเขาถึงผูชมไดเปนการทั่วไปเชนเดียวกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี โดยมุงเนนการ
กําหนดผังรายการใหเหมาะสมสําหรับผูชมที่สนใจติดตามรายการกลุมขาวและสาระที่มีอายุต้ังแต 30 ป ขึ้นไป และ
อาศัยอยูในเขตเมืองเปนกลุมเปาหมายหลักใหมีความสนใจติดตามชมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดบริหารจัดการดวย
เคร่ืองมืออุปกรณและเทคโนโลยีดานการผลิตรายการโทรทัศนที่ทันสมัย การปรับโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ 
การฝกฝนบุคลากรและอบรมในแนวทางการผลิตขาวและรายการสมัยใหมโดยใชทักษะและประสบการณอยางมืออาชีพ
ในการดําเนินงานสถานีโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 

ทั้งนี้ ในป  2561 บริษัทฯ ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนดในวิสัยทัศนองคกรที่มุงไปสู 
“การเปนสถานีขาวความนิยมอันดับ 1 ของประเทศทุกแพลตฟอรม บนความรับผิดชอบ และกาวสูศูนยกลางขาวสาร
อาเซ่ียน”  โดยกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานใน 4 ดาน ประกอบดวย 

1. เปนสถานีขาวอันดับ 1โดยการสรางความแตกตางของหนาจอ รูปแบบการนําเสนอ และสามารถ
ขับเคล่ือนสังคม การขยายฐานคนดูไปสูกลุมผูชมใหมๆ การสราง brand loyalty การมีปฎิสัมพันธกับผูชม การกําหนด 
KPI ที่ตองการคือการเพิ่ม Market Share ที่ชัดเจน และผลที่จับตองไดเชน มีคนรูจักและรักสปริงฯมากขึ้น 

2. เปนศูนยกลางขาวสารอาเซียน ดําเนินการขยายพันธมิตรดานขาวและรายการที่มีคุณภาพ และมี
ศักยภาพทั้งในและตางประเทศเพ่ือคุณภาพของขาวและรายการที่รอบดาน และเปนการแลกเปล่ียนขาวสารที่ลดตนทุน
ในการบริหารไดดีย่ิงขึ้น 

3. มุงเนนการพัฒนาบุคลากร เสริมสรางใหโอกาสในการทํางานรวมกันโดยเฉพาะพนักงานรุนใหม ให
มีความมุงม่ันทุมเท และกลาทาทายปญหาอุปสรรคในการแขงขันดานขาวไดอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยการกํากับ
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ดูแล สงเสริม และเอาใจใสในการแบงปนประสบการณจากพนักงานระดับอาวุโสที่มีความรู ประสบการณใหสามารถ
ทํางานรวมกันไดอยางมืออาชีพและสรางวัฒนธรรมองคกรใหเขมแข็ง 

4. ลดตนทุน ประหยัดคาใชจาย และเพ่ิมรายไดเปารายได และจัดหาผูรวมดําเนินการในบาง
ชวงเวลาเพื่อลดตนทุนการผลิตรายการ และใหสอดคลองกับพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศนโดยการกําหนด
แผนงานหลักใน 4 ดาน เพื่อ พัฒนาองคกรไปสูเปาหมายทั้งในดานการสรางสรรครายการ สรางรายได ควบคุมตนทุน
รายจาย ใชทรัพยากรภายในใหเต็มประสิทธิภาพ และกําหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานอยางชัดเจน  

แผนปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนองคกร ในป 2561 ใน 4 ดาน ไดแก 
1. ดานงานขาว 
1.1 เปาหมาย 

 การเปนสถานีขาวความนิยมอันดับ 1 ของประเทศทุกแพลตฟอรม บนความรับผิดชอบและกาวสู
ศูนยกลางขาวสารอาเซียน 

1.1.1 สรางความแตกตางของหนาจอรูปแบบการนําเสนอ และสามารถขับเคล่ือนสังคมการขยาย
ฐานคนดูไปสูกลุมผูชมใหมๆ 

1.1.2 สราง brand loyalty ปฏิสัมพันธกับผูชมมากขึ้น และยืนหยัดการนําเสนอขาวจริง รวดเร็ว 
เช่ือถือได 

1.1.3 สรางฐานผูชมในตางจังหวัดโดยเพิ่มพื้นที่ขาวภูมิภาค ใหความสําคัญกับเร่ืองราวขาวสาร 
ความเดือดรอนของประชาชนในตางจังหวัดเพื่อนําเสนอใหไดรับการแกไขทั้งในเชิงนโยบาย 
และหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของรวมกันแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

1.2 แผนงาน 
1.2.1 ปรับผังขาวใหทันสมัย ประเมินทุก 3 เดือนโดยวิเคราะหทั้งในดาน Rating จากผลสํารวจความ

นิยมรายการ และวิเคราะหจากคูแขงขันในสถานีโทรทัศนชองตางๆ 
1.2.2 จัดต้ังทีมเฉพาะกิจ 5 ทีม ใหทีมงานที่พรอมทํางานรายงานสถานการณตางๆ ดวยความรวดเร็ว

ฉับไว มีความคลองตัวสูง เพื่อรายงานขาวไดทันเหตุการณตลอด 24 ช่ัวโมง 
1.2.3 จัดชุดรายงานขาวเฉพาะกิจ สําหรับภารกิจรายงานขาวภาคสนามที่มีอุปกรณ เคร่ืองมือ ที่เปน

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใชบุคลากรที่มีทักษะรอบดานในการสนับสนุนการรายงานขาวไดทัน
เหตุการณและมีความตอเนื่องในกรณีลมผังรายการพิเศษ 

1.2.4 รวมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ มีเครือขายทั้งในและตางประเทศ ในการแลกเปล่ียนดาน
เนื้อหารายการ และสนับสนุนการขยายฐานผูชมเพิ่มขึ้น 

1.2.5 สรางทีมงานสรางกระแสไวรัลในโลกออนไลนในการเพิ่มพื้นที่ขาวสารบนโลกออนไลน และ
เขาถึงผูรับขาวสารเฉพาะกลุมไดอยางรวดเร็วฉับไว และขยายฐานผูชมผานส่ือออนไลนดวย
การจัดกิจกรรมตางๆ  

2. ดานงานกลยุทธและสรางสรรค 
2.1 เปาหมาย 

2.1.1 ผลิตรายการสรางสรรค เพื่อชวยเหลือสังคมโดยมุงเนนการเลือกประเด็นขาวสาร เนื้อหา
รายการที่สามารถถายทอดใหเกิดความเปล่ียนแปลงที่ดีตอสังคม 
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2.1.2 จัดกิจกรรมวาระพิเศษตางๆเพื่อให Rating ของรายการอยูอันดับ 1 ใน 5 รายการที่มี Rating 
สูงสุดของสถานีฯ 

2.1.3 พัฒนารูปแบบการนําเสนอรายการใหสวยงาม และทันสมัย รองรับส่ือ ใชไดทุก Platform 
2.2 แผนงาน 

2.2.1 ผลิต Promote , Tie in เนื้อหาเก่ียวกับสังคม เผยแพรเพิ่มเติมทาง Multi Platform 
2.2.2 จัดกิจกรรมโดยจัดเปนวาระพิเศษ เพื่อเพิ่ม Rating  กระแสตอบรับจากสังคมและผูสนับสนุน

รายการ 
2.2.3 หาพันธมิตรในระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับอาเซ่ียน 
2.2.4 พัฒนารายการที่ผานเกณฑประเมินใหมีมาตรฐานมากขึ้นและเอื้อตอการตลาดและการขาย

มากขึ้น 
2.2.5 พัฒนารูปแบบพยากรณอากาศรายวันการนําเสนอ 3D AR รูปแบบ Brandingใหใชไดทุก 

Function 
3. ดานงานเทคโนโลยี 
3.1 เปาหมาย 

3.1.1 เพิ่มเครือขายอุปกรณ Mobile และรองรับ User ไดมาก 500,000 User 
3.1.2 สรางวัตกรรมในการเสนอขาวใหมและทันสมัยดวยเคร่ืองมือ อุปกรณ และ Application ตางๆ 

ในการสนับสนุนการทํางานไดอยางรวดเร็ว ฉับไว ตอบสนองกลุมเปาหมายคนรุนใหมที่สนใจ
ติดตามขาวสารผานส่ือสังคมออนไลนไดมากย่ิงขึ้น 

3.1.3 สรางระบบ Network monitor ที่สามารถตรวจสอบการทํางานของระบบไดตลอดเวลา 
ประหยัดเวลาและคาใชจายดานบุคลากร 

3.2 แผนงาน 
3.2.1 ปรับปรุงระบบโครงขาย Wireless Lan และ ระบบ Network Monitor 
3.2.2 พัฒนาระบบ Mobile App ใหรองรับฐานผูชม Smart Phone 
3.2.3 จัดหาอุปกรณสนับสนุนขาว View Point ,Wireless Mic , Camera 4G wifi ,News Delivery work 

flow 
3.2.4  

4. ดานการขาย และโฆษณาประชาสัมพันธ 
4.1 เพิ่มฐานรายไดจาก Social Media  ใหมากย่ิงขึ้น 
4.2 จัดทําโครงการพิเศษเพิ่มฐานรายไดและเพิ่มฐานผูชมใหมากขึ้น 
4.3 จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับพันธมิตรเพื่อสรางภาพลักษณสถานี  

 บริษัทฯ มีความเช่ือม่ันวาการดําเนินงานตามแผนงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดในวิสัยทัศนองคกร 
จะเปนกาวยางสําคัญในการสรางความแข็งแกรงใหกับสถานีโทรทัศนสปริงนิวสที่จะไดรับความเช่ือถือ เปนที่ยอมรับใน
ดานการนําเสนอขาวสารอยางถูกตอง รอบดาน ยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพส่ือมวลชนและไดรับความนิยมสูงขึ้นสูการเปน
สถานีขาวอันดับ 1 ของประเทศ ซ่ึงจะสามารถสรางรายไดสูงกวาตนทุนการดําเนินงาน และยืนหยัดเปนสถานีขาวจริง 
เห็นเหตุการณ เห็นอนาคต ที่จะอยูในใจของประชาชนอยางย่ังยืนตอไป 



-33- 

 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด (บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด (บริษัทยอย) ถือหุน 99.99%)      
ทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดแก 
 ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู
ชองรายการขาวสารและสาระ โดยชนะการประมูลในลําดับที่ 4 จํานวนเงิน 1,318.00 ลานบาท ใบอนุญาตระยะเวลา      
15 ป ต้ังแตวันที่ 25 เมษายน 2557 ถึง 24 เมษายน 2572 เร่ิมดําเนินการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ในช่ือ 
สถานีโทรทัศนสปริงนิวส ชอง 19 ต้ังแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ออกอากาศ 24 ช่ัวโมง โดยในระยะเร่ิมตน บริษัทฯ ได
ทําสัญญาเชาใชโครงขายโทรทัศนระบบดิจิทัลของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เปนระยะเวลา 5 ป ต้ังแตวันที่ 1 
กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในสวนของการผลิตรายการโทรทัศนสถานีโทรทัศนสปริงนิวส มุงเนนการ
ผลิตรายการประเภทขาวสารและสาระไมตํ่ากวารอยละ 70 และบริหารผังรายการโทรทัศนใหไดรับความนิยมเปน 1 ใน 3 
ลําดับแรกของหมวดหมูชองรายการขาวและสาระภายในปแรก 
 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด “RMRJ” บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด “RMRJ” (บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ถือหุน 93.17 และ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด  (บริษัทยอย) ถือหุน 6.83%ถือหุนรวม 
99.99%) ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ดําเนินงานดานผลิตรายการโทรทัศน และบริหารส่ือโฆษณา โดยแพรภาพใน
สถานีโทรทัศนฟรีทีวี และสถานีโทรทัศนสปริงนิวส ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ไดหยุดประกอบกิจการ 
 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด “NNM” ดําเนินงานในธุรกิจส่ือดิจิทัล หลากชนิด ทั้งในการดานผลิต
เนื้อหาขาวและรายการ การรับดําเนินการดานส่ือประชาสัมพันธใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนถึงการ
รวมกับพันธมิตรในการขยาย Plot form ส่ือใหม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจส่ือดิจิทัลในอนาคต 
 บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด “GNET” ดําเนินงาน SMS ขาวสาร และขอมูลตาง ๆ ทางโทรศัพทมือถือ 
 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด “TSM” ดําเนินธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ และจัดงานสัมนาและอบรมดาน
วิชาการ  
 กลุมโซลูช่ันนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี (Innovation Technology Solution) 

บริษัทฯ ไดมีการจัดหาโซลูช่ันที่เก่ียวของกับนวัตกรรมเขามาเพื่อปรับเปล่ียน หรือตอยอดสินคาทางดาน
นวัตกรรมตางๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการในเร่ืองความทันสมัย และแปลกใหมใหกับลูกคา รวมถึงเพื่อนํา
เทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยในการบริการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือการนําเสนอตางๆ มีความรวดเร็ว ชัดเจน 
ประหยัด และดึงดูดใจมากขึ้น รวมถึงชวยเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑหรือบริการของลูกคาได 

โซลูช่ันสื่อประชาสัมพันธดิจิทัล (Digital Signage Solution) 

Digital Signage Solution   เปนส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบดิจิทัล   เปนการประชาสัมพันธนรูปแบบใหมที่
สามารถนํามาแทนปายประกาศ สามารถแสดงขอมูล สินคา และบริการที่เปนภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหวเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผูพบเห็นโดยลูกคาสามารถที่จะปรับเปล่ียนเนื้อหาที่ตองการแสดงหรือประชาสัมพันธไดตามเวลาที่
กําหนด และสามารถปรับเปล่ียนเนื้อหาที่แสดงไดอยางรวดเร็วไมตองรอคนนําไปติดต้ัง สามารถควบคุมการแสดงเนื้อหา
ของจุดติดต้ังตาง ๆ ไดจากสวนกลาง (Centralize Management) 

นอกจากนี้บริษัทฯยังใหบริการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคช่ันเพื่อเช่ือมตอกับระบบ Digital 
Signage Solution โดยเช่ือมโยงกับอุปกรณตรวจจับความเคล่ือนไหว เชน Kinest, LEAP Motion และอุปกรณพกพา
ตางๆ เชน Smart Phone, Tablet เพื่อใหการประชาสัมพันธหรือโฆษณามีความนาสนใจ ดึงดูด และเขาถึงกลุมลูกคา
มากขึ้น 
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กลุมธุรกิจผลิตภัณฑฮารดแวร รวมท้ังงาน พัฒนาและวางระบบ 

บริษัทฯ  ขายพวงอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมไปกับผลิตภัณฑซอฟตแวร โดยเปนการ
ขายในงานโครงการที่มีขอกําหนดใหบริษัทเปนผูติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวมทั้งซอฟตแวรและฮารดแวรเขา
ดวยกัน รวมถึงงานบริการออกแบบ จัดหา พัฒนา และติดต้ังระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศ เชน ระบบ
จัดเก็บขอมูล ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล ระบบเช่ือมตอเครือขายภายในและนอกองคกร (เชน Intranet, LAN, 
WAN, Unified Communication) และระบบซอฟตแวรบริหารจัดการและสารสนเทศ เปนตน 
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การวิจัยและพัฒนา  
 

เนื่องจากธุรกิจในสวนซอฟตแวรของบริษัทเปนธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
บริษัทจึงไดใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเปนอยางมาก  โดยบริษัทไดจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  เพื่อสรางและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ  ทั้งที่เก่ียวเนื่องกับผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมและการสราง
ผลิตภัณฑใหม เพื่อใหโปรแกรมของบริษัทมีความสามารถและครอบคลุมการทํางานของผูใชไดครบถวนและทันสมัยมาก
ขึ้น ซ่ึงจะทําใหบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและตอบสนองความตองการของลูกคาใหมอันเปนการขยายฐานลูกคา
ของบริษัทตอไปในอนาคต    นอกจากนี้แลวการพัฒนาบุคลากรเปนเร่ืองที่สําคัญมากในธุรกิจนี้ บริษัท จึงไดกําหนดให
บุคลากรของบริษัทตองเขารับการอบรมความรู    และการสอบประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน ตลอดจนไปสู
การสอบ Certified เพื่อเปนผูเช่ียวชาญในดานตางๆ    ทั้งนี้บริษัทก็มิไดหยุดนิ่งที่จะนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับปรุง
คุณภาพสินคาและการบริการ  เพื่อใหสามารถเขาถึงลูกคาไดหลากหลาย ชวงนโยบายนี้ก็ไดครอบคลุมการดําเนินงาน
ของบริษัทในเครือทั้งหมดดวย 

 
 

นอกเหนือจากนี้แลว บริษัทยังเล็งเห็นความสําคัญในตลาดอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน จึงไดเพิ่มการวิจัยในดาน
การพัฒนา โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน (ภาพ เสียง และ Multi Medias) ซ่ึงในปจจุบันยังไมมี
บริษัทพัฒนาโปรแกรมรายใดสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และตรงกับความตองการของผูประกอบการได 
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดทั้งดานส่ือและเทคโนโลยีที่อยูในชวงกําลังเติบโต จึงตองการที่จะขยาย
ขีดความสามารถเพื่อรองรับความตองการที่เติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการเพิ่มจํานวนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ  
สามารถพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑโปรแกรมที่มีอยูใหมีความสามารถทํางานไดครอบคลุมมากและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น   

สําหรับธุรกิจส่ือ บริษัทฯ ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนดในวิสัยทัศนองคกรที่มุงไปสู 
“การเปนสถานีขาวความนิยมอันดับ 1 ของประเทศทุกแพลตฟอรม บนความรับผิดชอบ และกาวสูศูนยกลางขาวสาร
อาเซ่ียน โดยบริษัทฯ วางแผนการเสริมสรางและขยายธุรกิจในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณในแตละชวงเวลาไดอยางเหมาะสมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

สําหรับธุรกิจเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิก บริษัทฯจะพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่เช่ือมโยงกับผลิตภัณฑเดิมรวมทั้ง
การลงทุนในการขยายธุรกิจโดยมีแผนการดังนี้ 

1.   การขยายธุรกิจในรูปแบบของ SI (System Integration) ซ่ึงเปนการประกอบธุรกิจดานการใหคําปรึกษา
และการแกปญหาใหกับงานไอทีแบบครบวงจร โดยบริษัทจะเปนผูรับเหมางานทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคาโดยทีมงานที่มีความพรอมและมีความเช่ียวชาญสูง 

 โดยบริษัทจะเนนในดานการบริการในเชิงเทคโนโลยีเฉพาะดานมากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะเปนการทําระบบเชื่อมกับ
โซลูช่ันตางๆ   ที่ลูกคาตองการ รวมอยูในระบบเดียว  และทําใหการรับสงและวิเคราะหขอมูล เปนไปดวยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจายมากย่ิงขึ้น 

2. การพัฒนาหรือการจัดหาโปรแกรมกลุมโปรแกรมประยุกต เพื่อใหครอบคลุมกับความตองการของตลาดทั้ง
ในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ที่ตองการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารและจัดการองคกร ทั้งนี้ 
บริษัทเนนการพัฒนาโปรแกรมประยุกตที่มีผูใชในวงกวาง เพื่อที่บริษัทจะสามารถนําโปรแกรมที่บริษัทพัฒนาไป
ประยุกตใชไดกับลูกคาอื่นๆ ที่มีความตองการใกลเคียงกัน 

3. การขยายธุรกิจเขาสูตลาดเคร่ืองคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการขายหรือการใหเชาเคร่ืองคอมพิวเตอรขนาด
เล็กและขนาดใหญ  ซ่ึงบริษัทจะมุงเนนใหบริการกับภาครัฐและองคกรขนาดใหญ 
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ตลาดและภาวะการแขงขัน 
 

เนื่องจากธุรกิจส่ือมีการเปล่ียนแปลงแนวโนมและความตองการของกลุมผูชม โดยเดิมกลุมผูชมจะรับชมหรือรับ
ขาวสารผานส่ือหลัก อาทิ โทรทัศน วิทยุ ทําใหคูแขงจะมีเพียงผูประกอบการรายใหญในตลาด แตปจจุบันแนวโนมการ
รับชมหรือรับขาวสารผานชองทางส่ือใหมหรือโซเช่ียลเน็ตเวิรคตางๆ เพิ่มมากขึ้น หรือเกือบ 200% จึงทําใหผูประกอบการ
รายยอยหรือบุคคลทั่วไปสามารถเปนผูผลิตหรือเนื้อหาดวยเชนกัน ดวยธุรกิจที่ไมมีขอจํากัด คูแขงในตลาดของธุรกิจส่ือ
จึงเพิ่มมากขึ้นเปนเทาตัว ทําใหตองมีการศึกษาและปรับรูปแบบของเน้ือหารายการ รวมถึงเพิ่มชองทางในการรับชมหรือ
รับขาวสารเพื่อใหเขาถึงและตอบสนองกลุมผูชมไดอยางครบถวนทั่วถึง 

สําหรับธุรกิจดานเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิก เปนธุรกิจที่มีตนทุนสวนมากเปนตนทุนดานทรัพยสินทางปญญา
และอาศัยความสามารถของบุคลากรเปนหลัก ไมตองลงทุนเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่มีราคาสูง ประกอบกับมีสัดสวนผล
กําไรคอนขางสูง ทําใหเกิดมีผูประกอบการรายใหมจํานวนมากสนใจที่จะเขามาลงทุนในธุรกิจนี้ สงผลใหมีการแขงขัน
คอนขางสูง ผูประกอบการที่จะสามารถอยูในตลาดไดจําเปนตองมีความรู ความเช่ียวชาญ และความชํานาญในตัวธุรกิจ
ดี และตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเปนอยางดีเพื่อสามารถพัฒนาระบบโปรแกรมใหมีความแตกตางจากคูแขง 
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น และเปนผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดในการเขาถึงกลุมลูกคา โดยเฉพาะกลุมลูกคาภาครัฐที่ใชวิธีการประกวดราคาในการ
คัดเลือกผูใหบริการ โดยใหผูประกอบการนําเสนอทั้งดานระบบงานและราคาของแตละโครงการเพื่อใชเปนเกณฑในการ
พิจารณา หากผูประกอบการที่เคยทําโครงการมีประวัติผลงานดี มีเงินทุนสูง และสามารถสรางความม่ันใจใหกับลูกคาได 
รวมถึงมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอันเนื่องจากรวมทําโครงการดวยกันมาแลวหลายโครงการยอมมีขอไดเปรียบกวา
ผูประกอบการรายอื่น ซ่ึงที่ผานมาบริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคามาโดยตลอด  
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

กรณีบริษัทพ่ึงพาบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน   
เนื่องจากธุรกิจของกลุมบริษัทจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่ มีความชํานาญเฉพาะในดานตางๆ  อาทิ 

ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีการส่ือสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรม ดังนั้นหากบริษัทสูญเสีย
บุคลากรเหลานั้นไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะทําใหมีผลกระทบตอรายไดหลักของบริษัทเปนอยางมาก ทั้งนี้ความรุนแรง
ของผลกระทบขึ้นอยูกับจํานวนบุคลากรและปริมาณงานที่จะสูญเสียไป ตลอดจนระยะเวลาที่จะจัดหาพนักงานหรือ
พัฒนาพนักงานขึ้นมาทดแทน ในอดีตที่ผานมา แมวาบริษัทจะมีพนักงานลาออกและมีการรับพนักงานเขาใหมอยูเสมอ 
แตบริษัทยังไมเคยมีกรณีที่ขาดแคลนพนักงานจนทําใหกระทบตอการดําเนินงานหรือทําใหเกิดการสงมอบงานลาชา 
อยางไรก็ดีบริษัทมีมาตรการในการลดความเส่ียงจากการสูญเสียบุคลากรดังกลาวดวยแบงเปนหนวยธุรกิจ รวมถึงใหมี
การกระจายหนาที่และความรับผิดชอบในการทํางานอยางเหมาะสม ตลอดจนมีแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อ
ไมใหเกิดปญหาการธุรกิจหยุดชะงัก โดยมีผูควบคุมการดําเนินการพัฒนาของบุคลากรตางๆ  

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการดูแลและสงเสริมพนักงานใหมีความรูสึกผูกพันและรักบริษัทรวมทั้งจัดให
มีอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมและสวัสดิการพนักงานที่จูงใจใหพนักงานทํางานใหบริษัทในระยะยาวได นอกจากนี้ไดมีการ
สํารองอัตรากําลังของหนวยงานในฝายพัฒนาระบบใหเกินไวประมาณ 5 %ของจํานวนโปรแกรมเมอรที่มีทั้งหมด ทั้งนี้
บริษัทยังมีระบบการพัฒนาโปรแกรมเมอรที่มีประสิทธิภาพเปนขั้นเปนตอน และสรางแบบแผนการเรียนรูใหสามารถ
ถายทอดความรูในขั้นตอนการทํางานไดในชวงระยะเวลาเร่ิมต้ังแต 2 - 4 สัปดาหเปนตนไป  

ดังนั้นหากบริษัทจะตองสูญเสียบุคลากรบางสวนไปก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาใหมไดโดยใชเวลาไมนานนัก 
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรมีความเช่ียวชาญใหพัฒนาขึ้นมาเปนบุคลากรมีอาชีพที่มีประสิทธิภาพได 
โดยคัดเลือกจากบุคลากรในบริษัทที่มีความรูความสามารถเพียงพอและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได นอกจากนี้
บริษัทมีการทําสัญญากับพนักงานที่มีตําแหนงที่มีความสําคัญทุกคน โดยมีขอหามมิใหบุคลากรระดับสูงรับทํางานใหกับ
ลูกคาที่ตนรับผิดชอบเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่พนสภาพจากการเปนพนักงานของบริษัท 
 
กรณีมีการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑของบริษัท 

ผลิตภัณฑของบริษัทบางสวนโดยเฉพาะดานโปรแกรมหรือรายการหรือเนื้อหาอาจจะถูกลอกเลียนแบบ โดยใน
กรณีเนื้อหารายการอาจมีการเลียนแบบรูปแบบรายการที่ไดรับความนิยมและความนาสนใจ ตลอดจนการนํารายการ
หรือเนื้อหาไปทําสําเนาซํ้า สวนในกรณีที่เปนโปรแกรมจะเปนการลอกเลียนแบบ ซ่ึงหากมีการลอกเลียนแบบก็จะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาด ในระดับของ Source Code เพื่อนําไปใชนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไว ดังนั้น
ผูพัฒนาระบบไดทําการใสรหัสลับซ่ึงเปนการปองกันทําใหลูกคาไมสามารถเขาถึง Source Code ของแตละโปรแกรมได 
นอกจากนี้เพื่อเปนการปองกันมิใหคูคาหรือลูกคาลอกเลียน แบบไปใชในหนวยงานหรือสถานที่อื่นๆ นอกเหนือจาก
สถานที่ที่ไดกําหนดไวตามสัญญาเทานั้น  

 
กรณีบริษัทอยูในอุตสาหกรรมท่ีมีการแขงขันสูงและจํานวนคูแขงมาก 

ธุรกิจส่ือมีการเปล่ียนแปลงแนวโนมและความตองการของกลุมผูชม โดยเดิมกลุมผูชมจะรับชมหรือรับขาวสาร
ผานส่ือหลัก อาทิ โทรทัศน วิทยุ ทําใหคูแขงจะมีเพียงผูประกอบการรายใหญในตลาด แตปจจุบันแนวโนมการรับชมหรือ
รับขาวสารผานชองทางส่ือใหมหรือโซเช่ียลเน็ตเวิรคตางๆ เพิ่มมากขึ้น หรือเกือบ 200% จึงทําใหผูประกอบการรายยอย
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หรือบุคคลทั่วไปสามารถเปนผูผลิตหรือเนื้อหาดวยเชนกัน ดวยธุรกิจที่ไมมีขอจํากัด คูแขงในตลาดของธุรกิจส่ือจึงเพิ่ม
มากขึ้นเปนเทาตัว ทําใหตองมีการศึกษาและปรับรูปแบบของเน้ือหารายการ รวมถึงเพิ่มชองทางในการรับชมหรือรับ
ขาวสารเพื่อใหเขาถึงและตอบสนองกลุมผูชมไดอยางครบถวนทั่วถึง 

ธุรกิจโปรแกรมประยุกตและโปรแกรมยูทิลิต้ีเปนธุรกิจที่คูแขงรายใหมเกิดขึ้นไดเสมอและมักใชกลยุทธดาน
ราคาในการแขงขัน บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑซอฟตแวรในเชิงลึกกลาวคือจะเนนการพัฒนาซอฟตแวร
ที่เช่ือมโยงการใชงานกับโปรแกรมที่มีอยูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับผลิตภัณฑเดิมใหตอบสนองและสามารถใชงาน
ระหวางฝายงานตางๆ  ไดโดยเนนกลุมลูกคาระดับองคกรที่ตองการขยายและเช่ือมโยงระหวางฝายงานไมเพียงจํากัดการ
ใชเพียงฝายงานใดฝายงานหนึ่งเทานั้น ในปจจุบันยังไมมีคูแขงรายใดที่มีซอฟตแวรระบบโปรแกรมที่มีความสามารถ
ครอบคลุมระบบบริหารตางๆ ในองคกร    และเช่ือมโยงในแตละฝายงานไดมากเทากับที่บริษัทมีอยูในขณะเดียวกันเพื่อ
เปนการรักษาสวนแบงตลาดบริษัทยังไดพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสําหรับลูกคารายยอยที่มีความตองการใชงานไม
ซับซอนภายในหนวยงาน ซ่ึงในระบบบริหารยอยนี้คูแขงของบริษัทจะเปนบริษัทซอฟตแวรรายยอยที่พัฒนาแตละระบบ
โปรแกรม ทั้งนี้จุดเดนของซอฟตแวรของบริษัท คือ สามารถทํางานในลักษณะของ web application ในขณะที่ผลิตภัณฑ
สวนใหญที่มีอยูในตลาดยังทํางานในลักษณะของ client/server  
 
กรณีบริษัทอยูในธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  

ผลิตภัณฑดานส่ือ โดยบริษัทฯ จะศึกษาเทคโนโลยีและแนวโนมของตลาดทั้งในและตางประเทศ และจัดสง
พนักงานเขารับการฝกอบรมเทคโนโลยีใหม เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ตลอดจนพัฒนาและ update เทคโนโลยีที่มีอยู
ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลิตภัณฑดานฮารดแวร และผลิตภัณฑซอฟตแวร   ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่มีการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็ว โดยบริษัทมีรายได จากผลิตภัณฑซอฟตแวรเปนสวนใหญ  อยางไรก็ตามบริษัทมีแนวทางปองกันการกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีในหลายๆ ดาน ไดแก  

1) บริษัทไมมีนโยบายเก็บสตอกสินคา แตละโครงการบริษัทจะส่ังซ้ือผลิตภัณฑฮารดแวรเทากับจํานวนที่
ลูกคาตองการและนําสงลูกคาทั้งหมด  

2) ในสวนของผลิตภัณฑดานซอฟตแวร การส่ังซ้ือซอฟตแวร เพื่อใชเปนเคร่ืองมือตนแบบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ จะส่ังซ้ือในปริมาณที่บริษัทสามารถตอรองสวนลดราคาพิเศษได และมีปริมาณที่จัดซ้ือที่มีความเหมาะสมกับ
การใชงานตามกาลสมัยของเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป  

3) ในสวนของผลิตภัณฑซอฟตแวรที่บริษัทผลิตขึ้นมาเองไดมีการกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานวิจัย
และพัฒนา เพื่อทําหนาที่ในการวิเคราะหและปรับปรุงพัฒนาซอฟตแวรของบริษัทใหมีความสามารถในการตาม
เทคโนโลยีไดตลอดเวลา โดยที่ผานมาบริษัทไมเคยเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงรวดเร็ว 

4) บริษัทจัดใหมีการอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะใหสามารถติดตามเทคโนโลยีไดโดยตลอด และ
จนกระทั่งปจจุบันบริษัทยังไมเคยประสบปญหาจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  

 
กรณีความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับฐานขอมูลของผลิตภัณฑอันเน่ืองมาจากเหตุการณสุดวิสัย  

ในกรณีที่เกิดเหตุการณสุดวิสัยที่ไมสามารถบังคับหรือควบคุมได เชน ไฟดับ ไฟไหม ซ่ึงอาจกอใหเกิดความ
เสียหายกับฐานขอมูลหรืองานที่อยูระหวางพัฒนา   บริษัทฯ ไดจัดใหพนักงานทําการจัดเก็บขอมูลที่ไดจากการผลิต
ทั้งหมดโดยมีการจัดเก็บขอมูลไวที่สวนกลางทุกวัน และมีระบบไฟสํารองหากเกิดเหตุการณไฟดับเกิดขึ้น ซ่ึงจะทําให



-40- 

พนักงานสามารถทําการสํารองขอมูลไดทัน สําหรับในกรณีหากเกิดเหตุการณอันอาจกอใหเกิดความเสียหายกับ
ฐานขอมูลนั้น บริษัทมีมาตรการในการสํารองขอมูลสําคัญโดยเก็บรักษาไวในที่ที่ปลอดภัยอื่น เชน นําไปฝากไวในตูนิรภัย
ของทางธนาคาร  เพื่อใหมีฐานขอมูลสํารองหากมีกรณีฉุกเฉินดังกลาวเกิดขึ้น 
 
กรณีรายไดหลักสวนใหญพ่ึงพิงงานจากภาครัฐบาลของธุรกิจเทคโนโลยีและอุปกรณอิเล็กทรอนิก 

ในป 2560 บริษัทฯ ยังคงมีรายไดจากการประมูลงานภาครัฐคิดเปนประมาณรอยละ 80 ของรายไดทั้งหมด ซ่ึง
รายไดสวนนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการชนะการประมูลโครงการที่มีความไมแนนอนขึ้นอยูกับงบประมาณของ
หนวยงานนั้นๆ และนโยบายตางๆ ของภาครัฐบาล อยางไรก็ตามผลงานของบริษัทที่ผานมาเปนที่ยอมรับเนื่องจาก
สามารถทํางานไดถูกตองตรงตามเง่ือนไขและมีประวัติที่ดีมาโดยตลอดทําใหไดรับความไววางใจจากภาครัฐบาล และ
จากนโยบายของภาครัฐในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในหนวยงานตางๆ  มากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ใหกับหนวยงาน ดังนั้นจึงถือไดวาเปนโอกาสที่ดีที่บริษัทไดมีประวัติการรับงานภาครัฐมากเพื่อเปนการรองรับสําหรับงาน
ประมูลในอนาคต   แตอยางไรก็ตาม  บริษัทฯไดเตรียมผลักดันผลิตภัณฑใหมๆ ที่เจาะกลุมลูกคาในตลาดองคกรธุรกิจ
เอกชนหรือกลุมบุคคลใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการดําเนินงานผานบริษัทยอยทั้ง 2 แหง คือ บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด 
(Sync) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับ ดานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา อยาง
ครบวงจร ต้ังแตใหคําปรึกษา ออกแบบ ติดต้ัง บริหารโครงการ ซอมและบํารุงรักษา รวมไปถึงฝกอบรมการใชงาน และ
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด (ESI) ซ่ึงดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจ นําเขาและจําหนายเคร่ืองมือ
วิเคราะหและอุปกรณตรวจวัดดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอม ออกแบบและ
จัดสรางระบบเฝาระวังและตรวจวัดคุณภาพมลพิษในอากาศทั้งในรูปแบบสถานีถาวร ก่ึงถาวร และแบบเคล่ือนที่  ให
คําปรึกษาและจําหนายเคร่ืองมือในการบริหารส่ิงแวดลอมในอาคาร โรงงาน หรือนิคมอุตสาหกรรมในขณะที่รายไดของ
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง ที่ทํารายไดมากกวารอยละ 50 ของรายไดรวมของ
กลุมบริษัทในเครือทั้งหมด เปนรายไดที่มาจากภาคเอกชนเกือบทั้งหมด เพื่อกระจายความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ
ออกไป 

 
การรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงเคร่ืองมือสําคัญในการทํางาน 

กรณีพนักงานบริษัทสามารถเขาถึงขอมูลและเปล่ียนแปลงรายละเอียดของงาน แมวาไดกําหนดใหมีการต้ังรหัส
ลับเพื่อเปนการควบคุมการเขาถึงขอมูลในคอมพิวเตอรแตละเคร่ืองและขอมูลในแตละสวนงานก็ตาม แตในทางปฏิบัติ
เพื่อความสะดวกคลองตัวในการทํางาน เจาหนาที่ฝายระบบสามารถใสรหัสและเขาถึงฐานขอมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร
แตละเคร่ืองได ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดวาพนักงานคนใดที่เขาไปทําการเปล่ียนแปลงแกไขและทําในเวลาใด ทั้งนี้จะมี
การแบงระดับการเขาถึงขอมูลและโปรแกรมตามความเหมาะสมของพนักงานในแตละตําแหนง อาทิ เจาหนาที่ฝาย
ผูพัฒนาระบบ (System Analysis) สามารถเขาถึงโครงสรางขอมูลและแกไขโปรแกรมได โปรแกรมเมอรสามารถเขาไป
สรางและแกไขโปรแกรมไดแตไมสามารถเขาถึงโครงสรางขอมูล และเจาหนาที่ฝายติดต้ังและสนับสนุน (Support) 
สามารถสอบถามโครงสรางขอมูลและโปรแกรมไดจากรหัสเมนูเทานั้น  

นอกจากนี้ในสัญญาจางของบุคลากรในสวนที่เก่ียวของกับขอมูลที่มีความสําคัญจะมีขอความระบุไวชัดเจนใน
สัญญาวาหามมิใหนําความลับของบริษัทและลูกคาของบริษัทไปเปดเผย  โดยมีการกําหนดคาเสียหายไวหากมีการฝา
ฝนเกิดขึ้น  
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กรณีความลาชาในการรับเงิน 
กรณีการเรียกเก็บชําระคาบริการดานพื้นที่ส่ือจะมีระยะเวลาชําระเงินประมาณ 30-60 วัน ขึ้นอยูกับประเภท

พื้นที่ส่ือและขอตกลงมาตรฐานทางการคาของธุรกิจเดียวกัน ซ่ึงความลาชาในการจายชําระจะเกิดจากขั้นตอนการ
ตรวจสอบการใชพื้นที่ส่ือของลูกคาวาถูกตองและครบถวนตามการส่ังซ้ือหรือไม  

กรณีเรียกเก็บชําระคาบริการการออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรมใหกับลูกคาประเภทงานโครงการ มี
ระยะเวลาการชําระเงินประมาณ 45-90 วัน ขึ้นอยูกับผลิตภัณฑซอฟตแวรและขนาดของโครงการหลังจากที่ไดมีการ
ตรวจรับงานเรียบรอยแลว แตเนื่องจากการตรวจรับงานของหนวยราชการซ่ึงเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทคิดเปนรอยละ 
80 ของรายไดนั้นมีขั้นตอนการอนุมัติและจํานวนบุคคลผูเก่ียวของมาก จึงทําใหเกิดความลาชาในการรับชําระเงิน 
อาจจะตองใชเวลาเพิ่มอีกประมาณ  2 เดือน อาจทําใหมีผลตอสภาพคลองของบริษัท และสงผลกระทบถึงการเขารับ
ประมูลและรับงานในแตละโครงการที่ตองมีการวางเงินประกันในการเขารับงานตอไป  
 ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการสํารองหนี้สูญโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายโดยประเมินจากระยะเวลาและ
มูลคาลูกหนี้คงคางประกอบกับประวัติการชําระเงินในอดีตและฐานะการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน  
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โครงสรางรายได 
            

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีโครงสรางรายไดจากการขายและบริการ 
แยกตามประเภทผลิตภัณฑและบริการ ดังนี้                

หนวย:พันบาท 
สินคาและบริการ ดําเนินการโดย 2560 2559 2558

จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลย่ีและ
ใหบริการปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ 

ผลิตภัณฑซอฟตแวร บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 4,489        1.20     12,148    4.37      27,656    13.00       
ผลิตภัณฑฮารดแวร บริษัท ซิงค เทคโนโลย่ี จํากัด
การบํารุงรักษาและบริการอ่ืน

สวนงานธุรกิจส่ือ
โทรทัศนระบบส่ือดิจิตัล บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด 333,739    89.15   198,638  71.39   139,643 65.63       
ผลิตรายการ บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด
วิทยุ บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
โฆษณาออนไลนบนแพลตฟอรมโซเชียล บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด

บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด

สวนงานธุรกิจจําหนายและใหบริการ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด 36,114      9.65     67,457    24.24   45,469    21.37       
เครื่องมือและอุปกรณตรวจสอบชีวอนามัย
และส่ิงแวดลอม
  

รวม 374,342    100.00 278,243  100.00 212,768 100.00    

                           
หมายเหตุ - โครงสรางรายไดของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ในป 2560 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลัก
ในสวนงานธุรกิจส่ือ ดําเนินงานเปนส่ือ มัลติ-แพลตฟอรม ครบวงจร ครอบคลุมทุกส่ือ  ท้ังโทรทัศนระบบส่ือดิจิทัล วิทยุ  หนังสือพิมพ  
นิตยสาร  และโฆษณาออนไลน    โดยเฉพาะโทรทัศนระบบส่ือดิจิทัล เปนสถานีขาว ภายใต ช่ือ  SPRINGNEWS ชอง 19 วิทยุ 
SPRINGRADIO   ซ่ึงบริษัทมีเปาหมายจะพัฒนาใหมีความทันสมัยและ มีศักยภาพในการออกอากาศ และขยายชองทางการเขาถึงกลุมผูชม  
รวมถึงส่ือส่ิงพิมพ หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ และการโฆษณาออนไลนบนแพลตฟอรมโซเชียลตางๆ  มีสัดสวนรายไดรอยละ 89.15   
 - สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยีและใหบริการปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ รวมถึงการใหบริการวางระบบ
เครือขาย (Network)  มีสัดสวนรายไดรอยละ 1.20  และสวนงานธุรกิจจําหนายเคร่ืองมือและอุปกรณ และใหบริการติดตั้งระบบโครงการ
เก่ียวกับส่ิงแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย มีสัดสวนรายไดรอยละ 9.65  
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การควบคุมภายใน 
 
           บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมี 
ประสิทธิภาพจึงไดกําหนดภาระหนาที่อํานาจการดําเนินการของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจนมีการควบคุมการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแยกหนาที่ผูปฏิบัติงานผูติดตามควบคุม  และ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุม
ภายในที่เก่ียวกับระบบการเงินโดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานท่ีรับผิดชอบและ
บริษัทจัดใหมีผูตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทําการสํารวจและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเปนระยะเพื่อ
จัดทํารายงาน ใหผูบริหารและกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาพรอมทั้งทําขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงระบบตรวจสอบ
ควบคุมภาย ในของบริษัทเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ฝายตรวจสอบภายในจะขึ้นโดยตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตาง ๆ  5 ดาน คือ  
 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในดานตางๆ  ซ่ึง
ประกอบดวย 
 

 1.   องคกรและสภาพแวดลอม 
        บริษัทฯ มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนวัดผลได และไดมีการทบทวนเปาหมายการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนดเปนระยะๆ สําหรับการใหส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนตอ
พนักงาน  มีการจัดทําผังองคกรที่เหมาะสม และมีการจัดทําอํานาจดําเนินการระบุระเบียบวิธีปฏิบัติเปนลายลักษณ
อักษร รวมทั้งไดจัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจเปนลายลักษณอักษรสําหรับพนักงานใชเปนหลักในการปฏิบัติงานตอไป 
  

2.   การบริหารความเสี่ยง 
        ในการจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปจะมีการประเมินปจจัยความเส่ียง ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการทบทวนผลงานเปรียบเทียบงบประมาณทุกเดือน 
และมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ติดตามตรวจสอบเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม   
 

3.   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
        บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับอยาง
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร มีการแบงแยกหนาที่การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการบัญชี และแบงแยกหนาที่
การดูแลจัดเก็บทรัพยสินออกจากกัน สําหรับธุรกรรมที่เก่ียวของกับพนักงานระดับบริหารและญาติสนิท ไดมีการจัดต้ัง
ทีมงานผูบริหารเพื่อดูแลและตรวจสอบรายการดังกลาวโดยเฉพาะดานการดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทได
แตงต้ังกรรมการและผูบริหารเพื่อกํากับดูแล การบริหารงาน มีการกําหนดนโยบาย อนุมัติแผนงานงบประมาณประจําป 
และมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยอยางสมํ่าเสมอ สวนดานการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทมีการแจง
ใหผูบริหารทุกระดับทราบถึงกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ และกําหนดใหปฏิบัติตามกฎหมาย และมี
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของโดยผูบริหารและหนวยงานตรวจสอบภายใน 

4.   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
        บริษัทจัดใหมีขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ เพื่อใหผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และเอกสารบัญชีตางๆ ไวเปนหมวดหมู ครบถวนตามหลักการบัญชีที่  รับรองทั่วไปและ
เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ 
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5.   ระบบการติดตาม 
                     บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ ในกรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความ
แตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว โดยใหฝายบริหารเสนอแนวทางแกไข พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาการติดตามผลไว
โดยชัดเจน บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วาง
ไว  การตรวจสอบไดใหความสนใจตอกิจกรรมที่มีระดับความเส่ียงสูง พรอมทั้งการติดตามการบริหารความเส่ียงตาม
แผนที่วางไว การวางแผนการตรวจสอบไดกระทําไวลวงหนา ความถ่ีของการตรวจสอบบริษัทยอยและกิจกรรมตางๆ ก็จะ
สอดคลองกับความเส่ียงที่ไดทําการประเมินไว 
 

       ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ดานดังกลาวขางตนอยาง
เพียงพอแลว 
 

 ปจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน เพื่อดูแลใหระบบการควบคุมภายในเปนไปขอกําหนดของ 
ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอยางนอยปละ 4 คร้ัง และจะจัดทํารายงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดทําและประเมินผลและติดตามระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค  
 1.   ปรับปรุงระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพขึ้น 
 2.   กําหนดนโยบาย กระบวนการ และการรับรูรายไดตามมาตรฐานการบัญชีและขอกําหนด 
 3.   ปองกันความเส่ียงในเร่ืองการควบคุมทรัพยสินภายใน 
 4.   ศึกษา และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎเกณฑตางๆ สําหรับระบบการควบคุมภายใน 
 5.   จัดทําและเสนอแนะการปฏิบัติงานใหเปนระบบเพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 



บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
News Network Corporation Public Company Limited 
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รายการระหวางกัน 

1. บริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือความสัมพันธกับบริษัท  มีมูลคารายการระหวางกันทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน  ดังนี้  
 

      มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด   
บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท ลักษณะรายการ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 เหตุผลและความจําเปน 
ความสัมพันธกับบริษัท     (บาท) (บาท) ของการทํารายการ 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ   
                
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี่ 
จํากัด 

บริษัทฯ เปนผูถือหุนใน เงินกูยืมระยะสั้น  - 10,000,000 - 8,000,000 เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ 

  สัดสวน 99.99% และมี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   -8,000,000   -5,500,000 ใหแกบริษัทยอย ใช
หมุนเวียน 

  กรรมการรวมกัน           ของกิจการ 
                
  ลูกหนี้อื่น ทดรองจายคาใชจาย - 107,895 - 18,190 ดําเนินการคาตามปกติ 
  รายไดคางรับ   - 12,000 - - ดําเนินการคาตามปกติ 
  ดอกเบี้ยคางรับ   - 363,562 - 104,795 ดําเนินการคาตามปกติ 
                
                
บริษัท สปริงนิวส คอร
ปอเรชั่น จํากัด 

บริษัทฯ เปนผูถือหุนใน เงินกูยืมระยะสั้น  - 1,456,500,000 - 1,201,500,000 เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ 

  สัดสวน 99.99% และมี 
กรรมการรวมกัน 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   -1,296,500,000   -1,201,500,000 ใหแกบริษัทยอย ใช
หมุนเวียนของกิจการ 
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      มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด   
บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท ลักษณะรายการ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 เหตุผลและความจําเปน 
ความสัมพันธกับบริษัท     (บาท) (บาท) ของการทํารายการ 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ   
              และใหบริษัทยอยทางออม 
              กูยืมเพื่อจายชําระคา 
              ธรรมเนียมใบอนุญาตทีวี- 
              ดิจิตอล บริษัท สปริงนิวส 
              เทเลวิชั่น จํากัด  
                
  ลูกหนี้การคา ใหเชาสินทรัพย - 424,490 - 45,957 ดําเนินการคาตามปกติ 
  ลูกหนี้อื่น ทดรองจายคาใชจาย - 690,480 - 104,860 ดําเนินการคาตามปกติ 
  รายไดคางรับ   - 100,000 - - ดําเนินการคาตามปกติ 
  ดอกเบี้ยคางรับ   - 84,781,164   26,130,411 ดําเนินการคาตามปกติ 
  เจาหนี้การคา คาบริการ - 1,633,025 - 1,149,659 ดําเนินการคาตามปกติ 
                
                
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล 
โซลูชั่น 

บริษัทฯ เปนผูถือหุนใน
สัดสวน 

เงินกูยืมระยะสั้น  - 71,900,000 - 62,000,000 เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ 

อินทิเกรเตอร จํากัด 90% และมีกรรมการ
รวมกัน 
 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   -61,819,380   -47,519,380 ใหแกบริษัทยอย ใช
หมุนเวียนของกิจการ 
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      มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด   
บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท ลักษณะรายการ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 เหตุผลและความจําเปน 
ความสัมพันธกับบริษัท     (บาท) (บาท) ของการทํารายการ 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ   
  ลูกหนี้การคา ขายสินคา - 2,891,236 - 2,891,236 ดําเนินการคาตามปกติ 
  ลูกหนี้อื่น ทดรองจายคาใชจาย - 1,311,820 - 1,130,240 ดําเนินการคาตามปกติ 
  รายไดคางรับ   - 73,000 - - ดําเนินการคาตามปกติ 
  ดอกเบี้ยคางรับ   - 2,146,959   1,529,123 ดําเนินการคาตามปกติ 
                
                
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค 
มัลติมีเดีย จํากัด 

บริษัทเปนผูถือหุนใน
สัดสวน 

  - 100,500,000  52,500,000 เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ 

  99.99% และมี
กรรมการ 

          ใหแกบริษัทยอย ใช
หมุนเวียน 

  รวมกัน           ของกิจการ 
                
    ลูกหนี้อื่น - 1,288,152 - 16,050 ดําเนินการคาตามปกติ 
    รายไดคางรับ - 15,000 - - ดําเนินการคาตามปกติ 
    ดอกเบี้ยคางรับ - 4,382,192 - 1,225,753 ดําเนินการคาตามปกติ 
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      มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด   
บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท ลักษณะรายการ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 เหตุผลและความจําเปน 
ความสัมพันธกับบริษัท     (บาท) (บาท) ของการทํารายการ 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ   
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ 
มัลติมีเดีย จํากัด 

บริษัทยอยทางออม ลูกหนี้อื่น 53,500 - - ดําเนินการคาตามปกติ 

  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค  รายไดคางรับ 50,000 - - ดําเนินการคาตามปกติ 
  มัลติมีเดีย จํากัด             
  เปนผูถือหุนในสัดสวน 

80% 
            

               
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด บริษัทยอยทางออม เงินกูยืมระยะสั้น  - 10,000,000 -  เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ 
  บริษัทสปริงนิวส คอร

ปอเรชั่น  
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   -    ใหแกบริษัทยอย ใช

หมุนเวียน 
  จํากัด เปนผูถือหุนใน

สัดสวน 
          ของกิจการ 

  99.99% และมี
กรรมการรวมกัน 

            

                
    ดอกเบี้ยคางรับ   383,562 - - ดําเนินการคาตามปกติ 
    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   - - -   
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      มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด   
บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท ลักษณะรายการ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 เหตุผลและความจําเปน 
ความสัมพันธกับบริษัท     (บาท) (บาท) ของการทํารายการ 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ   
                
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น 
จํากัด 

บริษัทยอยทางออม ลูกหนี้อื่น - - - 54,906 ดําเนินการคาตามปกติ 

  บริษัทสปริงนิวส คอร
ปอเรชั่น  

            

  จํากัด เปนผูถือหุนใน
สัดสวน 

            

  99.99% และมี
กรรมการรวมกัน 

            

   
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด บริษัทเปนผูถือหุนใน

สัดสวน 
 

    20,800,000   13,300,000 เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ 

  99.99% และมี
กรรมการรวมกัน 

          ใหแกบริษัทยอย ใช
หมุนเวียนของกิจการ 

    ลูกหนี้อื่น - 1,199,664 - 2,755,198 ดําเนินการคาตามปกติ 
    รายไดคางรับ   40,000 - - ดําเนินการคาตามปกติ 
    ดอกเบี้ยคางรับ - 549,452 - 545,438 ดําเนินการคาตามปกติ 
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      มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด   
บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท ลักษณะรายการ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 เหตุผลและความจําเปน 
ความสัมพันธกับบริษัท     (บาท) (บาท) ของการทํารายการ 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ   
                
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด บริษัทในเครือของ

บริษัท 
เงินใหกูยืมระยะสั้น  - - 28,000,000 24,000,000 เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ 

  กรีนเน็ต 1282 จํากัด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - -24,000,000 -24,000,000 ใชหมุนเวียนของกิจการ 
  บริษัทมีขอตกลงรวม             
  ธุรกิจตามมติคณะ             
  กรรมการฯ รอการปรับ ลูกหนี้การคา - - 270,987 - ดําเนินการคาตามปกติ 
  โครงสรางของ ลูกหนี้อื่น - - 983,865 - ดําเนินการคาตามปกติ 
  บริษัททีนิวส ทีวี จํากัด รายไดคางรับ - - 25,500 - ดําเนินการคาตามปกติ 
    ดอกเบี้ยคางรับ - - 1,100,913 907,397 ดําเนินการคาตามปกติ 
    เจาหนี้การคา - - 214,000 - ดําเนินการคาตามปกติ 
    เจาหนี้อื่น - - 21,305 5,607 ดําเนินการคาตามปกติ 
                
  
บริษัท กรีน พร็อพเพอรตี้ 
1282 จํากัด 

บริษัทในเครือของ
บริษัท 

เงินประกันคาเชา 90,000 - 90,000 - ดําเนินการคาตามปกติ 

  กรีนเน็ต 1282 จํากัด เจาหนี้อื่น 196,445   92,687   ดําเนินการคาตามปกติ 
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      มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด   
บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท ลักษณะรายการ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 เหตุผลและความจําเปน 
ความสัมพันธกับบริษัท     (บาท) (บาท) ของการทํารายการ 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ   
                
บริษัท สํานักพิมพ กรีน 
ปญญาญาณ 

บริษัทในเครือของ
บริษัท 

เจาหนี้การคา - - 17,188 - ดําเนินการคาตามปกติ 

  จํากัด กรีนเน็ต 1282 จํากัด             
                
                
บริษัท สํานักขาว ที-นิวส 
จํากัด 

บริษัทในเครือของ
บริษัท 

ลูกหนี้การคา 1,209,635 - - - ดําเนินการคาตามปกติ 

  กรีนเน็ต 1282 จํากัด             
  
บริษัท เจเค ไทยเทรดดิ้ง 
จํากัด 

บริษัทในเครือของ
บริษัท 

ลูกหนี้การคา - - 90,884 - ดําเนินการคาตามปกติ 

  กรีนเน็ต 1282 จํากัด             
                
บริษัท มีเดีย เอ็กซเพอรทีส 
อินเตอร - 

บริษัทที่ดําเนินธุรกิจ เจาหนี้การคา - - 314,977 - ดําเนินการคาตามปกติ 

เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
จํากัด 

เกี่ยวของกัน โดยมี
ญาติสนิท 

คาใชจายคางจาย - - 1,118,707 - ดําเนินการคาตามปกติ 
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      มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด   
บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท ลักษณะรายการ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 เหตุผลและความจําเปน 
ความสัมพันธกับบริษัท     (บาท) (บาท) ของการทํารายการ 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ   
  ของกรรมการบริษัท

ยอยเปน 
            

  กรรมการบริษัท             
                
                
นายอารักษ ราษฎรบริหาร กรรมการบริษัท ลูกหนี้อื่น - - 3 -   
    เจาหนี้อื่น - - 100 -   
                
                
นางสาววทันยา วงษโอภาสี กรรมการบริษัท ลูกหนี้อื่น - - 3 -   
    เงินกูยืมระยะสั้น 2,000,000 - - - ดําเนินการคาตามปกติ 
    ดอกเบี้ยคางจาย 12,658 - - - ดําเนินการคาตามปกติ 
                
                
นายศุทธิชัย บุนนาค กรรมการบริษัท ลูกหนี้อื่น - - 3 -   
                
นายรักหนึ่ง พหลโยธิน กรรมการบริษัท เงินกูยืมระยะสั้น 1,500,000 - - - ดําเนินการคาตามปกติ 
    ดอกเบี้ยคางจาย 7,397 - - - ดําเนินการคาตามปกติ 
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      มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด   
บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท ลักษณะรายการ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 เหตุผลและความจําเปน 
ความสัมพันธกับบริษัท     (บาท) (บาท) ของการทํารายการ 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ   
                
นายยุทธ ชินสุภัคกุล เจาหนี้เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้น 9,965,638 - - - ดําเนินการคาตามปกติ 
                
                
นายศุภชัย สระสมบูรณ ผูถือหุนบริษัทยอย

ทางออม 
ทดรองจายคาใชจาย 125,000 - 125,000 - ดําเนินการคาตามปกติ 

  บริษัท ฐานเศรษฐกิจ              
  มัลติมีเดีย จํากัด             
                
                
นายสุชาย มีขันทอง ผูถือหุนบริษัทยอย

ทางออม 
ทดรองจายคาใชจาย 125,000 - 125,000 - ดําเนินการคาตามปกติ 

  บริษัท ฐานเศรษฐกิจ              
  มัลติมีเดีย จํากัด             
                
นายธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ กรรมการบริษัท กรีน

เน็ต 1282 จํากัด 
ลูกหนี้การคา - - 3,200 - ดําเนินการคาตามปกติ 
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      มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด   
บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท ลักษณะรายการ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 เหตุผลและความจําเปน 
ความสัมพันธกับบริษัท     (บาท) (บาท) ของการทํารายการ 

      งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ   
                
นายวรนาถ บุญปลีก อดีตกรรมการบริษัท

ยอย 
เงินใหกูยืม - - 2,500,000 - เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ 

              ใชหมุนเวียนของกิจการ 
                
    ดอกเบี้ยคางจาย - - 684,394 - ดําเนินการคาตามปกติ 
    คาใชจายคางจาย - - 226,951 - ดําเนินการคาตามปกติ 
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2.   ข้ันตอนในการอนุมัติทํารายการระหวางกัน 
 

การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนได
เสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต  บริษัทฯ มีนโยบายโดยกําหนดการปฎิบัติในการทํารายการ
ระหวางกันใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติ หรือราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไมสามารถ
เปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได ก็จะใชราคาที่ตกลงรวมกันทั้ง 2 ฝายในการกําหนดราคาสินคาและบริการที่
เหมาะสม  ซ่ึงกรรมการไดพิจารณาและอนุมัติตามขอบเขตและอํานาจหนาที่  และนําเสนอเ ร่ืองดังกลาวให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นในความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 
ในป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดมีการทํารายการระหวางกันทั้งดานสินทรัพยละหนี้สิน และมีการทํารายการระหวาง
กันกับกิจการอื่นที่เก่ียวของ โดยมีเง่ือนไขตามราคาตลาดหรือราคาที่เทียบเคียง ซ่ึงไดผานการพิจารณาความเหมาะสม
และมูลคาของการทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 
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การกํากับดูแลกิจการ 
 

นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 
 

      คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยจะไดกําหนดเปน
นโยบายที่ครอบคลุมถึงโครงสรางและขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท สิทธิและความเทาเทียม
กันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียนอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหนาที่ในการกํากับใหบริษัทมีการเปดเผยขอมูลที่มีความ
เพียงพอโปรงใส ใหแกผูถือหุนและสาธารณชนอยางสมํ่าเสมอ มีการกํากับควบคุมดูแลกิจการที่เปนระบบ สามารถ
ตรวจสอบได และมีการควบคุมบริหารความเส่ียงเพื่อประโยชนสูงสุดแกนักลงทุน และยังคํานึงถึงเร่ือง จริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซ่ึงความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม  
 
สิทธิของผูถือหุน 
 

บริษัท ตระหนักใหความสําคัญตอผูถือหุน และใหสิทธิผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายใหขอมูล
และขาวสารของบริษัทอยางถูกตองทั้งผานการประชุมผูถือหุนซ่ึงบริษัทจัดอยางนอยปละ 1 คร้ัง  ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และรวมพิจารณาตัดสินในการเปล่ียนแปลงที่สําคัญตาง ๆ โดยที่บริษัทมีการอํานวย
ความสะดวกแกผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการกําหนดใหมีการจัดประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ผูถือ
หุนสามารถเดินทางมาไดโดยสะดวก  โดยสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนลวงหนา และระบุเอกสารที่ตองใชแสดงตัวใน
การเขารวมประชุม บริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมได โดยผูถือหุนสามารถ
มอบฉันทะให บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวม
ประชุมไดดวยตนเอง ในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ังจะมีคณะกรรมการบริษัทซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบเขารวม
ดวยทุกคร้ังเพื่อตอบขอซักถามของที่ประชุมผูถือหุน โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผูแทนในฐานะประธานที่ประชุมจะ
ไดจัดใหผูถือหุนไดมีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองที่เสนออยาง
เหมาะสม  
 

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
  
 บริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมในการตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินการของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท และจะเพิ่ม
ทางเลือกใหผูถือหุนทุกคร้ัง ผุถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนที่
ประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือผูรับมอบอํานาจเปนตัวแทนในการเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนได  
 

 ความขัดแยงทางผลประโยชน  
 

เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนในรายการที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหคณะกรรมการบริษัทเปนผู
พิจารณาการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและใหผูที่อาจมีสวนไดเสียงดออกเสียงเพื่อใหเกิดความ
โปรงใส หากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง ขอกําหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในของ
บริษัทจะใหรับทราบเฉพาะผูที่เก่ียวของเทานั้น และหามมิใหผูบริหารใชขอมูลภายในมากอใหเกิดผลประโยชนสวนตน 
โดยบริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 

 สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซ่ึงรวมถึง
ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคาและ/หรือเจาหนี้ คูแขงทางการคา และสังคมสวนรวม โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวขอดังนี้  
 

   พนักงาน : บริษัทเนนการสงเสริมการพัฒนาความรู ความสามรถของพนักงานทุกระดับ
อยางตอเนื่องไดรับปฏิบัติและไดรับโอกาสเทาเทียมกัน ใหผลตอบแทนและ
สวัสดิการแกพนักงานอยางเหมาะสมเปนธรรม มีการจัดต้ังกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพเพื่อใหผลประโยชนตอพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานตามขอบังคับของ
กฎหมายแรงงานและสวัสดิการของพนักงาน และใหความเคารพตอสิทธิ
หนาที่สวนบุคคล ตลอดจนดูแลใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางานเพื่อ
สุขอนามัย และความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน รวมทั้ง
สงเสริมใหปฏิบัติงานภายใตคานิยมที่ดีรวมกันและความสามัคคีภายใน
องคกร 

   คูคาและเจาหนี้ : บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขขอตกลงตาง ๆ ที่มีตอคูคา และ/หรือ
เจาหนี้อยางเครงครัด และไมเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่น
ใด ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา และ/หรือเจาหนี้ โดยหากไมสามารถปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขดังกลาว หรือมีขอมูลวามีการกระทําที่ไมสุจริตเกิดขึ้น จะรีบแจง
หรือเปดเผยขอมูลตอคูคาและ/หรือเจาหนี้เพื่อรวมกันแกไขปญหาและปองกัน
ไมใหเกิดความเสียหาย  

    ลูกคา : บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพ  และ   
มาตรฐาน  และสามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดเปนอยางดี   
โดยเนนใหความสําคัญถึงคุณภาพสินคา การบริการ ราคาที่เหมาะสม   
และความตรงตอเวลา 

   คูแขงขัน : บริษัทมีนโยบายใหปฏิบัติตอคูแขงขันทุกรายอยางเทาเทียมกันดวยความ
สุจริตโดยดําเนินการแขงขันอยางถูกตองตามกฎหมายตางๆ  ที่เก่ียวของ
อยางมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขันที่ดี 

สังคมสวนรวม : บริษัท มีความมุงม่ันและตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจที่มีสวนรับผิดชอบตอ
สังคม โดยมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมและชุมชนทั้งในสถานท่ีของ
ลูกคาและของบริษัทเอง และไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
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 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 

บริษัท มีการเผยแพรทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชการเงินตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส เพื่อจะเปนประโยชนตอผูถือหุน  นักลงทุน และ นักวิเคราะห 
ทั้งนี้บริษัทไดปรับปรุงขอมูลและขาวสารใหทันสมัยและเปนปจจุบันอยูเสมอ 
 

คุณภาพของรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทําขึ้น มีขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง
ครบถวนในสาระที่สําคัญโปรงใส รวมทั้งไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจําปแลว 

 

ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 

บริษัทจัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) เพื่อเปนตัวแทนบริษัทในการติดตอส่ือสารกับผูถือหุน ผู
ลงทุนสถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยและประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพรขอมูลผานหลายชองทาง เชน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งการเผยแพรขอมูลบน
เว็บไซตบริษัทที่ www.newsnetwork.co.thทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทโดยผานทางเว็บไซตของบริษัทที่ 
www.newsnetwork.co.thหรือที่ E-Mail Address : ir@newsnetwork.co.thหรือที่โทร. 02-273-8351 
 

 คณะกรรมการชุดยอย 
 โครงสรางคณะกรรมการ 
 

โดยคณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกับ
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเชนกรรมการตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทมีความ
ซ่ือสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนมีความต้ังใจดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องมีหนาที่กําหนดนโยบายและทิศ
ทางการดําเนินงานของบริษัทและมีการกํากับควบคุมฝายบริหารใหดําเนินการเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินเปนตนนอกจากนี้บริษัทยังมีการ
จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ อยางสมํ่าเสมอและมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยดูแลระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีความโปรงใสซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผู
ถือหุน คณะกรรมการบริษัทประกอบไปดวยกรรมการทั้งส้ิน 12 ทาน  โดยรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบไป
ดวยกรรมการอิสระ 4 ทานเปนตัวแทนผูถือหุนสวนนอย ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด ตามที่
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนกําหนดไว ซ่ึงเพียงพอที่จะสามารถสอบทานการบริหารจัดการ 
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งานของบริษัทไดและเพื่อใหการกํากับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 
โดยกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 

 

 การประชุมคณะกรรมการ 
 

    คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 คร้ัง และมีการประชุมพิเศษ เชน 
วางแผนงานประจําป เปนตน โดยประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารและรองกรรมการอํานวยการสายบัญชี
และการเงิน จะเปนผูดูแลใหความเห็นชอบกําหนดระเบียบวาระการประชุม โดยในการประชุมมีการกําหนดระเบียบ
วาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวนเพียงพอและจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุม 7 
วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยกรรมการสามารถขอขอมูลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท  
 

    ประธานกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอในการประชุม 
เพื่อที่จะใหฝายจัดการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปญหาสําคัญไดอยางรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได
จัดใหมีเลขานุการหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการ
ประชุม จดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม ในป 2559คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจํานวน 10คร้ัง โดย
รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละทานไดเปดเผยไวในหัวขอโครงสรางการจัดการ 
 

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ 

กรรมการบริษัทไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญผูถือ
หุนทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก
ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงนั้น 
ใหพิจารณาจากกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ และกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนง
ตามวาระอาจไดรับเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมได  

 

 ในป 2559 ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนกรรมการโดยเฉพาะ ทั้งนี้เกณฑ
ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรูความสามารถประสบการณและวิสัยทัศนที่
สามารถเอื้ออํานวยตอธุรกิจของบริษัทซ่ึงเปนบุคคลตามเกณฑคุณสมบัติมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัดพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของและเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงต้ังโดยมีหลักเกณฑในการแตงต้ังดังนี้ 
 

1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได

แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ัง ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
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 เม่ือมีการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการใน
ขณะนั้นถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได 
 

 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนตําแหนงที่วางใน
การประชุมคณะกรรมการคร้ังตอไปเวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวา2 เดือนโดยบุคคลดังกลาวจะอยูในตําแหนง
ไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทนและมติของคณะกรรมการตองประกอบไปดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 
 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยในเครือ 

  บริษัทมีนโยบายในการบริหารงานในบริษัทยอยในเครือ โดยการแตงต้ังตัวแทนที่เปนกรรมการหรือผูบริหารของ
บริษัทใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยในเครือ เพื่อใหมีสวนรวมเปนกรรมการบริหารงานของบริษัทยอยใน
เครือ โดยมีสวนในการควบคุมและกําหนดนโยบายการบริหารงาน  
 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรของบริษัท นําขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่นหรือนําไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนรวมถึงเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยโดยบริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในบริษัท
ดังนี้ 
              1)ใหความรูแกกรรมการและผูบริหารใหรับทราบเก่ียวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตนคู
สมรสและ บุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะรวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพ.ศ. 2535 
และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
              2)กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
              3)ดําเนินการสงหนังสือเวียนเพื่อแจงใหผูบริหารทราบวาผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญที่
มีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยจะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงิน
หรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด  ในรอบป

บัญชี 2560 ดังนี้ 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)    จํานวนเงิน    1,350,000   บาท 
บริษัทยอย      จํานวนเงิน    2,315,000   บาท 
รวมทั้งส้ิน     จํานวนเงิน    3,665,000  บาท 
 

2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
 

-ไมมี-  
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จรรยาบรรณ 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

 

บริษัทฯ มีปรัชญาในการดําเนินธุรกิจดังน้ี 
การใหบริการที่เหนือความพอใจ 

เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจบริษัทเพื่อให
กรรมการผูบริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนําไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  ดังนี้ 
 

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน 
 พนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดและเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของบริษัท บริษัทฯ จึงไดมุงพัฒนา
เสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดีงาม รวมทั้งสงเสริมการทํางานเปนทีม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความ
สุภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน การวาจางแตงต้ังและโยกยายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของ
คุณธรรมและการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท  
 

 บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชิวิตและทรัพยสิน
ของพนักงานอยูเสมอ และยึดม่ันปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานอยางเครงครัด 
 

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน 
 บริษัทมุงม่ันเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยคํานึงถึงการ
เจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว ดวยผลตอบแทนที่ดีและตอเนื่อง รวมทั้งการดําเนินการเปดเผยขอมูลอยาง
โปรงใส และเช่ือถือไดตอผูถือหุน 
 

จรรยาบรรณวาดวยการแขงขันทางการคากับคูแขงขัน 
ขอมูลการแขงขัน 
บริษัทไมมีนโยบายในการแขงขันทางการคาโดยวิธีการใดๆ ใหไดมาซ่ึงขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมาย
และขัดตอจริยธรรม 
การแขงขันอยางเปนธรรมและเสรี 
บริษัทสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม   ไมผูกขาดหรือกําหนดใหคู
คาตองขายสินคาของบริษัทเทานั้น 

 

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอคูคาและเจาหน้ี 
 การดําเนินธุรกิจกับคูคาใดๆ ตองไมนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียตอช่ือเสียงของบริษัท หรือขัดตอกฎหมายใดๆ มี
การคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกันกับคูคา การคัดเลือกคูคาตองทําอยางยุติธรรม 
ทั้งนี้ บริษัทถือวาคูคาเปนปจจัยสําคัญในการรวมสราง Value Chain ใหกับลูกคา 
 

 บริษัทยึดม่ันในสัญญาและถือปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีตอเจาหนี้เปนสําคัญ ในการชําระคืนเงินตน ดอกเบี้ย และ
การดูแลหลักประกันตางๆ  

 
 
 



 

-63- 

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม 
 ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม บริษัทฯถือเปนเร่ืองที่สําคัญไมนอยกวาการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯได
ดําเนินการควบคูไปกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอดฯ โดยเปนการเก้ือกูลซ่ึงกันและกันระหวางธุรกิจกับ
สังคมโดยรอบ ซ่ึงรวมไปถึงการใหความใสใจตอส่ิงแวดลอมในสังคม อันจะเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหบริษัทฯ มีการ
เติบโตอยางย่ังยืนทั้งในดานธุรกิจ การพัฒนาสังคม และรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม บริษัทฯจึงไดกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ 
และกลยุทธที่จะนําไปสูความย่ังยืน ไวดังนี้ 

 วิสัยทัศน : บริษัทฯ ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบของสังคม ดวยความมุงม่ันและไมหยุดคิดคนที่จะ
ออกแบบพัฒนาระบบงานตลอดจนผลิตภัณฑและบริการตางๆ ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีบริการสงมอบงานท่ีตรงเวลา
เพื่อสรางความพึงพอใจอยางสูงสุดใหกับลูกคา ภายใตการอนุรักษและใสใจตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใชประโยชนในการสงผานขอมูลขาวสารที่มีสาระประโยชนและเปนกลางตอสังคม 

ภารกิจ : บริษัทฯจะพัฒนาธุรกิจใหมีความเติบโต สงเสริมการสรางงาน และเพิ่มเติมศักยภาพและความ
แข็งแกรงทางดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารตางๆ ใหแกสังคม ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไดตระหนักถึงการคืนกําไร
ใหกับสังคมดวยการชวยเหลือและดูแลสังคม ตลอดจนส่ิงแวดลอม ใหมีความนาอยูและมีคุณภาพที่ดีอยางย่ังยืน 

กลยุทธ : บริษัทฯจะใชเทคโนโลยีและชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารทุกรูปแบบเปนตัวแทนในการดูแล
ชุมชน สังคม ตลอดจนการรักษาส่ิงแวดลอม ดวยการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหทุกคนตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของ
ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจนการรวมมือรวมใจ แบงปน และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอลูกคา 
 บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการสรางความพึงพอใจและม่ันใจใหกับลูกคาที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดีมี
คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 
 

 สินคาและบริการ 
          ผลิตสินคาและบริการทีมีคุณภาพ โดยมุงม่ันที่จะยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องและจริงจังเปดเผย
ขาวสารขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

 

การรักษาขอมูลของลูกคา 
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับจะไมเปดเผยขอมูลของลูกคา โดยไมไดรับอนุญาตจากลูกคาหรือจาก

ผูมีอํานาจของบริษัทกอน เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกที่เก่ียวของตามบทบังคับของกฎหมาย 
 

การใหบริการลูกคา  
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ  มุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญ โดยทําความเขาใจ คาดการณ และ

ตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนได สวนเสีย ปฏิบัติโดยเคารพในศักด์ิศรีของ
ผูรับบริการและดวยความเสมอภาค  ตระหนักถึงความสําคัญของลูกคาแตละราย วาลูกคาแตละรายนั้นมีความสําคัญไม
เทากัน แตลูกคาไมใชพระเจา (Customer Come First) การที่บริษัทสามารถทําใหลูกคาจงรักภักดีตอบริษัทไดนั้น  เปน
หัวใจหลักในการนําบริษัทไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจระยะยาว  
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จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอหนาท่ี  
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ  ควรรับรูเขาใจและสํานึกในบทบาทหนาที่ของตนเองดวยความ

รับผิดชอบและบริหารทรัพยากรตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งกลาตัดสินใจ  และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น   โดย
ไมผลักภาระใหกับผูอื่น 

 

สํานึกในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
-  ตระหนักวาตนเองมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวของงาน 
-  ไมเก่ียงกันทํางาน แตชวยกันขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติภารกิจของบริษัท 
-  พรอมใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบการทํางานดวยความเต็มใจ 
 

             กลารับผิดชอบตองานของตนเอง 
-  มุงม่ันต้ังใจและรับผิดชอบตองานของตนเอง 
-  ไมทิ้งงานหรือภาระหนาที่ของตัวเองแมบางคร้ังตนเองรูสึกวานาเบื่อ 
-  เม่ือทําผิดแลว ยอมรับผิด แลวนํามาเปนบทเรียน 
-  พรอมรับและเปนกําลังสําคัญสวนหนึ่งในการเปล่ียนแปลงเพื่อความสําเร็จของงาน 

กลาตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบโดยไมบายเบ่ียงหรือโยนภาระใหผูอ่ืน 
-  พิจารณาผลดีและผลเสียอยางรอบคอบกอนตัดสินใจทุกคร้ัง 
-  กลาตัดสินใจมากกวาที่จะสงเร่ืองใหผูอื่นเพื่อบายเบี่ยงความรับผิดชอบ 
-  กลาที่จะรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจของตนเอง 
-  รักษาหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง กอนจะมอบหมายใหคนอื่นไป 

 

การทํางานเปนทีม (Teamwork)  
การผสมผสานความแตกตางของกรรมการผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งแนวความคิด ทักษะและความรู

ความสามารถชวยเหลือและเปนกําลังใจใหแกกันและกัน เพื่อฝาฟนอุปสรรคสูความ สําเร็จรวมกัน  
 

ใหความไวเน้ือเช่ือใจ เคารพ และใหเกียรติผูรวมงานอยางจริงใจ 
         -  ติดตอประสานงานกับทุกคนในทีมดวยความสัมพันธที่ดี เคารพและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน   
   -  เช่ือม่ันและไวใจในความสามารถของทุกคนที่ทํางานอยูในทีม 
      -  มีมารยาท มีน้ําใจ และมีเจตนาที่ดีตอกันและกัน 
      -  เปดใจ ยอมรับ และช่ืนชมผูรวมงานดวยความเต็มใจ 
     -  ไมยึดเอาผลงานของทีมมาเปนผลงานของตนเองแตผูเดียว 
      -  ในการทํางานรวมกันและระหวางสวนงาน ควรคํานึงถึงความสําเร็จของบริษัทเปนที่ต้ัง 
 

เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี 
-  ทํางานโดยการปรึกษาหารือและตัดสินใจรวมกับผูรวมงาน 
-  รับฟงเหตุผลและความคิดของทุกคน แมคุณวุฒิ วัยวุฒิและตําแหนงหนาที่แตกตางกัน 
-  ไมดวนสรุปหรือตัดสินความคิดของบุคคลอื่นจนกวาจะไดรับทราบขอเท็จจริงทั้งหมด 
-  อดทนตอการขัดคอ และใหอภัยตอขอผิดพลาดหรือการประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของผูรวมงาน 
-  พรอมที่จะปรับความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหารวมกับผูอื่น 
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เม่ือเกิดขอขัดแยงหรือวิกฤตในทีม ควรจะชวยกันแกปญหาและไมทอดท้ิงกัน 
-  ยอมรับวาความขัดแยงกอใหเกิดความคิดเห็นหรือทางเลือกที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอ    
   การทํางาน 
-  แกปญหาดวยวิธีการเจรจากันอยางเปดเผย จริงใจ และแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด 

          -  ตระหนักเสมอวาความสําเร็จของทีมงานคือความสําเร็จของบริษัท 
-  ยินดีใหผูรวมงานมีโอกาสปรับปรุงงานเม่ือมีขอผิดพลาดมากกวาติเตียนลงโทษ 
-  ยอมรับที่จะปฏิบัติตามผลการตัดสินใจ แมจะมีความคิดเห็นที่แตกตาง 

           สรางบรรยากาศและสภาพการทํางานใหมีความสุขรวมกัน  
-  ชวยเหลือผูรวมงานแมมิใชหนาที่โดยตรง 
-  ใสใจในสารทุกขสุขดิบของผูรวมงาน 
-  สนุกกับการทํางานเปนทีมดวยการมองโลกในแงดีและมีอารมณขัน 
-  ใหความสําคัญกับการหาเวลาวาง และเขารวมกิจกรรมสังสรรคของทีม 

     

ความรู ความสามารถ  
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับจะมุงเสริมสรางความรูความสามารถ (Competence) ที่จําเปน โดย

การประเมินความรูความสามารถและทักษะตางๆ ที่มีอยูใหเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันจะแสวงหาและ
พัฒนาความเปนเลิศอยูเสมอ 

เปนผูประเมินและพรอมรับการประเมินความรู ความสามารถของตนเองเสมอ เพ่ือใหแนใจวา 
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

-  ประเมินจุดเดนจุดดอยของตนเองอยูเสมอ เพื่อปรับปรุงความรูความสามารถและทักษะในการทํางาน   
   ใหเพียงพอ 
-  พรอมรับการประเมินผลงานอยางใจกวางและนํามาปรับปรุงตนเอง 
-  พัฒนาความรู ความสามารถและทักษะของตนเองใหเหมาะสมกับคุณสมบัติที่จําเปนตอการปฏิบัติ 
    งานน้ันๆ 

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
-  หม่ันศึกษาหาความรูและวิทยาการใหมๆ ทุกคร้ังที่มีโอกาส 
-  นําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการอบรมและสัมมนามาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
-  พัฒนาตนเองเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงานและบุคคลอื่น 
-  ติดตามการเปล่ียนแปลงขององคกรภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
   ของตนเอง 

รวมสงเสริมพัฒนาและสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ 
-  ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดทํางานในหนาที่ใหมๆ เพื่อเปนการเพิ่มทักษะที่หลากหลาย             
-  ใหความสําคัญและความสนใจในการประเมินศักยภาพ และผลงานของผูใตบังคับบัญชาอยาง  
    สมํ่าเสมอ 
-  นําเอาจุดเดนและทักษะของผูใตบังคับบัญชาออกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
-  สอนงานและถายทอดความรูตางๆ ใหผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ  
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การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและไมสิ้นเปลือง (Efficiency and Economy) 
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับควรทํางานโดยเนนการพัฒนาตนเอง และวิธีการทํางานใหดีที่สุดอยู

เสมอ ดวยการวางแผนแสวงหาแนวทางปองกันรวมทั้งประเมินทางเลือก และตัดสินใจแกปญหา เพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ไดต้ังไวดวยการใชทรัพยากรอยางประหยัด ไมส้ินเปลือง และใชเวลาอยางคุมคาที่สุด 

ทํางานโดยมีเปาหมายท่ีชัดเจน 
-  เนนการทํางานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลัก วิสัยทัศนและคานิยมรวมของบริษัท 
-  มีเปาหมายในการทํางาน และพยายามทําใหไดตามที่กําหนดไว 
-  กําหนดเปาหมายที่ทาทาย วัดไดและเปนไปได 

ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหรวดเร็ว ถูกตอง และทันตอเหตุการณอยูเสมอ 
-  วางแผน จัดลําดับความสําคัญเรงดวนของงานและพยายามทําใหสําเร็จตามเปาหมาย 
-  คนหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานอยูเสมอ 
-  ยินดีรับฟงคําวิพากษวิจารณ หรือขอเสนอแนะจากผูอื่น เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการทํางาน 
-  หม่ันตรวจสอบและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเราใหทัดเทียมกับองคกรช้ันนําอื่นอยูเสมอ 

ใชทรัพยากรของบริษัทอยางรูคา 
-  ตรงตอเวลา และตรงตอนัดหมาย 
-  ทุมเทความสามารถ และใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่เพื่อทํางานใหสําเร็จ 
-  ปฏิบัติงานใหดีที่สุด ดวยเวลานอยที่สุด 
-  ใชเคร่ืองมือ อุปกรณ และงบประมาณของบริษัทอยางประหยัดและคุมคา 
-  ชวยกันสอดสองดูแลรักษาอุปกรณ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชของบริษัท 

ความคิดสรางสรรค  
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ จะมุงเสริมสรางความสามารถในการคิดสรางสรรค (Creativity) 

แนวทางใหมๆในการปรับปรุงงานของบริษัท โดยการคิดออกนอกกรอบ ทดลองลงมือปฏิบัติจนเกิดแนวทางที่ดีกวาและ
เกิดนวัตกรรม (innovation) อันสงผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท มีผูกลาวกันวาความสําเร็จ 
(success) เปนอุปสรรคอันหนึ่งตอการสรางความคิดสรางสรรค เพราะองคกรมักจะยึดติดกับความสําเร็จจากวิธีการที่
ผานมาในอดีตจนไมยอมรับความคิดใหมๆ 
การใชขอมูลภายใน เพ่ือประโยชนของตนเอง หรือผูอ่ืน  
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองไมใชขอมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่ มี
สาระสําคัญ และยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น 
การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ มีเสรีภาพในการรวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ แตทั้งนี้ กรรมการผูบริหารหรือพนักงานตองไมแอบอางความเปนพนักงานหรือนําทรัพยสิน อุปกรณ
เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทเพื่อประโยชนในการดําเนินการใด ๆ  ในทางการเมือง 
การใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน หรือตอสาธารณชน  
 การใหขอมูลใดๆ เก่ียวกับบริษัทตองอยูบนพื้นฐานขอมูลที่เปนจริง ถูกตองและปฏิบัติดวยความระมัดระวังผูที่
ไมมีหนาที่เก่ียวของหรือไมไดรับมอบหมาย ไมสามารถใหขอมูลขาวสารหรือใหสัมภาษณตอส่ือมวลชนหรือตอสาธารณ 
ชนใดๆ เก่ียวกับหรือพาดพิงบริษัท ไมวาในดานใดอันอาจสงผลกระทบตอช่ือเสียง และการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interests) 
 

การรับเงินหรือประโยชนตอบแทน  
   กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่มีสวนเก่ียวของกับผลประโยชน หรือผลตอบแทนใดๆ อันอาจทําให 

กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของตน และมีผลกระทบตอผลประโยชนของ
ลูกคาและบริษัท พึงปฏิบัติดังนี้ 

1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆ เปนการ 
สวนตัวจากลูกคาคูคา ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทํางานในนามบริษัท 

   2.  กรรมการ ผูบริหาร  และพนักงานทุกระดับจะไมกูยืมเงินหรือเร่ียไรเงินจากลูกคาหรือผูทําธุรกิจกับ 
              บริษัท เวนแต เปนการกูยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกคาของธนาคารหรือ  
              หรือสถาบันการเงินดังกลาว        

3.  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับจะไมรับของขวัญที่มีมูลคาเกินกวาปกติ  ประเพณีนิยม
ที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติตอกัน 

การประกอบธุรกิจอ่ืนนอกบริษัท 
การทําธุรกิจสวนตัวใดๆ ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และเวลา

ทํางานของบริษัท การทําธุรกิจใดๆ กับบริษัท ทั้งในนามสวนตัวครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีสวนได
สวนเสียจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตามหลักเกณฑที่บริษัท กําหนด  

   หาม กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีสวนรวมในธุรกิจใดอันเปนการแขงขันกับธุรกิจ 
        ของบริษัท ไมวาผูบริหารหรือพนักงานดังกลาวจะไดรับประโยชนโดยตรง หรือโดยออมก็ตาม 
  

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 
  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และตองไมมีสวนรู
เห็น ชวยเหลือ หรือกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิด ฝาฝนกฎหมาย 
 

การรักษาทรัพยสินของบริษัท 
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใชทรัพยสินของ
บริษัทเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น 
 

การกํากับดูแลและรายงาน 
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเครงครัด ในกรณีที่มีการพบเห็นการ
ปฏิบัติที่อาจขัดตอจรรยาบรรณ ใหรายงานผูบังคับบัญชา หรือฝายทรัพยากรบุคคล หรือฝายตรวจสอบภายใน หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบแลวแตกรณี 
 ผูบริหารและผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสอดสองดูแลและสงเสริมผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ี
กําหนด อยางไรก็ตามจรรยาบรรณน้ี อาจยังไมครอบคลุมในทุกกรณี หากมีคําถามหรือขอสงสัยใหผูบริหารและพนักงาน
ปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นในกรณีที่มีขอขัดแยง การตีความ ใหถือคําช้ีขาดของประธานกรรมการบริหารเปน
ที่สุด 
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ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันท่ี 9 มกราคม 2561 
  

 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 
 1.  นายศิริธัช โรจนพฤกษ 15,476,913,911 22.80 
 2.  นางสาวกัญจนารัศม วงพันธุ 6,069,230,769 8.94 
 3.  นางสาวก่ิงการะเกด ช่ืนฤทัยในธรรม 5,769,230,769 8.50 
 4.  นายพิสิษฏ พิพัฒนวิไลกุล 2,815,679,500 4.15 
 5.  นายภควันต วงษโอภาสี 2,209,000,000 3.25 
 6.  บริษัทเจาพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)  1,570,000,000 2.313 
 7.  นายสมบัติ พานิชชีวะ 1,412,043,300 2.08 
 8.  นายชัยรัตน โกวิทมงคล 1,400,000,000 2.06 
 9.  นายจํานงค พุทธิมา 1,370,000,000 2.02 
10.  นางสาววรรณณี โรจนวณิชยากร 999,900,000 1.47 
11. ผูถือหุนรายอื่น ๆ 28,794,865,142 42.42 

รวม 67,886,863,391 100 
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ผังบริหาร
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โครงสรางการบริหาร 
1.  โครงสรางคณะกรรมการ   
      ประกอบไปดวยคณะกรรมการ 4  ชุด 
 

             1.1   คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจํานวน 10 คน คือ 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายมีชัย  ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ 
2. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข  บุญเดช รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายอารักษ    ราษฎรบริหาร กรรมการ 
4. นายศุทธิชัย    บุนนาค กรรมการ 
5. พลตํารวจเอก ดร.เรืองศักด์ิ จริตเอก กรรมการ 
6. นางสาววทันยา  วงษโอภาสี กรรมการ 
7. รอยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล กรรมการ 
8. นายพินิจ  วุฒิพันธุ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายจีระศักด์ิ  ธเนศนันท กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
10. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

  

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท  
 

1. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่
เห็นชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการ     
ของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เวนแตใน 
เร่ืองดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน การขายหรือ 
โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น การซ้ือหรือรับโอนกิจการของ 
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
ของบริษัท การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน การออกหุนกู เปนตน 

3. อาจแตงต้ังหรือมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทําการอยางหน่ึงอยาง 
ใดแทนคณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควรได และคณะกรรมการสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไข 
อํานาจนั้น ๆ ได 

4. กํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินตามนโยบายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ และแจงใหฝายบริหารนําเสนอ 
เร่ืองที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท ดูแลและจัดการความเส่ียงของบริษัท รายการระหวาง 
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อพิจารณาใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และจัดใหมีฝายตรวจสอบ 
ภายในเพื่อตรวจสอบดูแลปฏิบัติงานภายใน ดําเนินการ ติดตามผล และประสานงานกับคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุน 
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6. ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณ ใหเปนประโยชน ตอการดําเนินธุรกิจของ 
บริษัท มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนและสาธารณชนอยางถูกตอง ครบถวน มี 
จริยธรรมและมีความโปรงใสในการกําหนดนโยบายการบริหารงานและการดําเนินธุรกิจ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน  3 ทาน ประกอบดวย 

 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายพินิจ   วุฒิพันธุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายจีระศักด์ิ          ธเนศนันท กรรมการตรวจสอบ 
3. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการตรวจสอบ 

   

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทดังนี้  
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)  และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal  

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให
ความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ 
กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมอยางนอยปละ 1 
คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท  
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีจํานวน 2 ทาน ประกอบดวย 
   

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายจีระศักด์ิ   ธเนศนันท        ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
2. นายศุทธิชัย    บุนนาค                     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

 1.   กําหนดหลักเกณฑ กระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการ และแตงต้ังผูบริหาร ต้ังแตระดับรองกรรมการ

อํานวยการขึ้นไป เพื่อสนับสนุนใหฝายบริหารสามารถบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 2.   กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่เปนรายเดือน เบี้ยประชุม บําเหน็จกรรมการตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

 3.   ทบทวนการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทยอยเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

                4.   กําหนดตัวช้ีวัดเพื่อจายเงินรางวัลจูงใจ และปรับเงินเดือนประจําปของกรรมการอํานวยการ 
5. กําหนดนโยบายและหลักเกณฑจายเงินรางวัลจูงใจพนักงานและผูบริหารใหเหมาะสมกับผลการดําเนินการของบริษัท

ฯ และสอดคลองกับคาตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 6.   กําหนดนโยบายและหลักเกณฑการปรับอัตราคาจางประจําปใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 7.   พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงานระดับกรรมการ

อํานวยการและรองกรรมการอํานวนการสายสารสนเทศ สายบัญชีและการเงิน และสายขายและการตลาด 

 8.   พิจารณาการจัดทําประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารกับบริษัทผูรับประกันภัยเพื่อ
เปนการคุมครองความรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการและผูบริหาร 
 

คณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน มีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายอารักษ  ราษฎรบริหาร ประธานกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน 
2. นายศุทธิชัย   บุนนาค กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน 
3. รอยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน 
4. นางสาววทันยา  วงษโอภาสี กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน 

 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน 
   1.กําหนดกลยุทธและนโยบายการลงทุนของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท อนุมัติหลักเกณฑการ

ลงทุนและขอเสนอการลงทุนตามระเบียบของบริษัท 
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   2.พิจารณาสอบทานขอเสนอการเขาซ้ือกิจการ การลงทุน และการขายสินทรัพย รวมทั้งการจัดหาแหลงเงินทุน

ใหเหมาะสม 

  3.พิจารณาความเส่ียงที่เก่ียวกับการลงทุนและการเงิน 

   4.ปฏิบัติงานและดําเนินการทางดานการลงทุนใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริษัท 

   5.แตงต้ังที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผูเช่ียวชาญในดานตางๆ เพื่อใหความเห็นตอการลงทุน

ใดๆไดตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

   6.ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหนาที่ตาม
มติที่ประชุมผูถือหุนดวย 
 

คณะผูบริหาร (ผูบริหาร ตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทมีผูบริหาร มีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายอารักษ  ราษฎรบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นางสาววทันยา  วงษโอภาสี กรรมการผูจัดการใหญ 
3. นายรักหนึ่ง     พหลโยธิน กรรมการอํานวยการสายบริหาร 
4. นายประณต   โกษาคาร รองกรรมการอํานวยการสายบัญชีและการเงิน 

 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 

1. กําหนดกลยุทธและขั้นตอนการดําเนินธุรกิจใหบรรลุเปาหมายที่คณะกรรมการกําหนด 
2. ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามกลยุทธดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งธุรกิจใหมที่เปนไปไดเพื่อเพิ่มรายไดใหแกบริษัท

และพนักงานของบริษัทเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
4. ส่ังการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย 
5. อนุมัติและ/หรือมอบหมายการทํานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทสําหรับธุรกรรมปกติของบริษัทภายในวงเงินไมเกิน 

5  ลานบาท  
6. ดําเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
7. ประสานงานผูบริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท 

          8.  กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงต้ัง การวาจาง การโยกยาย การถอดถอน 
การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจาง พนักงานใน
ระดับตาง ๆ ของบริษัทซ่ึงไมไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหารและไมรวมถึงประธานกรรมการบริหาร 
          9.  รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของรัฐ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และขอบังคับของบริษัท 
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ทั้งนี้การกําหนดอํานาจอนุมัติและดําเนินการใหแกประธานเจาหนาที่บริหารนั้น ตองปฏิบัติตามหรือไมขัดกับ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับมติที่ประชุมถือหุน และประกาศขอกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.)และของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เชนเร่ืองการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียน เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผย รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนและเร่ืองการ
เปดเผยสารสนเทศ เปนตน  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการของบริษัทยอย และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2561  

 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ
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ผูบ
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ร

ผูบ
ริห
าร

1 นายมีชัย ฤชุพันธุ

2 ศาสตราจารยพิเศษประสพสขุ บญุเดช 

3 นายจีระศักดิ์  ธเนศนันท 

4 นายศุทธิชัย  บนุนาค       

5 พลตํารวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก 

6 นายพินิจ  วุฒิพันธุ 

7 นายอารักษ    ราษฎรบริหาร          

8 นางสาววทันยา  วงษโอภาสี           

9 รอยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยคุล  

10 พลอากาศโทชาติชาย รอดบญุพา  

11 นายรักหนึ่ง พหลโยธิน     

12 นายประณต  โกษาคาร      

13 นายฉาย บนุนาค   

14 นายพรประยูร  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา  

15 นายรัตนบรุี อติศัพท    

16 นายพัชระ สารพิมพา   

17 นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ 

บจก.ซิงค 
เทคโนโลยี

บจก.สปริงนิวส   
  คอรปอเรชั่น

บจก.สปริงนิวส     
เทเลวิชั่น

บจก.เอ็นไวรอน
เมน ทอล โซลู 
ชั่นอินทิเกรเตอร

ชื่อบริษัท บมจ.นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น
บจก.รวมมือ รวม

ใจ
บจก.ฐานเศรษฐกิจ

 มัลติมีเดีย

บจก. นิวส 
เน็ตเวิรค 
มัลติมีเดีย

บจก.กรีนเน็ต 1282 
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1 บริษทั นิวส เนต็เวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  ไดแก นายอารักษ  ราษฎรบริหาร หรือนายศุทธิชัย บนุนาค หรือนางสาววทันยา วงษโอภาสี

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทบัตราสําคัญของบริษทั   

2 บริษทั ซิงค เทคโนโลยี จํากดั ไดแก กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกนัและประทับตราสําคัญของบริษัท  

3 บริษทั เอน็ไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากดั ไดแก กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกนัและประทับตราสําคัญของบริษัท  

4

ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการอืน่นอกเหนอืจากกรรมการที่ระบชุื่อขางตนรวมเปนสองคนและประทบัตราสําคัญของบริษทั

5 บริษทั รวมมือรวมใจ จํากัด ไดแก กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

6 บริษทั สปริงนวิส เทเลวิชั่น จํากดั ไดแก กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกนัและประทับตราสําคัญของบริษัท  

7 บริษทั นิวส เนต็เวิรค มัลติมีเดีย จํากดั ไดแกนายศุทธิชัย บนุนาค หรือนายอารักษ ราษฎรบริหาร หรือนางสาววทนัยา วงษโอภาส ี

ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการอืน่นอกเหนอืจากกรรมการที่ระบชุื่อขางตนรวมเปนสองคนและประทบัตราสําคัญของบริษทั

8 บริษทั กรีนเน็ต 1282 จํากัด ไดแก กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  

9 บริษทั ฐานเศรษฐกจิ มัลติมีเดีย จํากัด กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกนัและประทับตราสําคัญของบริษัท

  ผูมีอํานาจลงนามในบริษัท และบริษัทยอย

บริษทั สปริงนวิส คอรปอเรชั่น จํากดั ไดแก นายศุทธิชัย บุนนาค หรือนายอารักษ ราษฎรบริหาร หรือนางสาววทันยา วงษโอภาสี

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทบัตราสําคัญของบริษทั   หรือนายศุทธิชัย บุนนาค หรือนายอารักษ ราษฎรบริหาร หรือนางสาววทันยา วงษโอภาสี คนใดคนหนึง่

หมายเหต ุ          =  ประธานกรรมการ       =  กรรมการ, ผูบริหาร, กรรมการตรวจสอบ,  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทบัตราสําคัญของบริษทั   หรือนายศุทธิชัย บุนนาค หรือนายอารักษ ราษฎรบริหาร หรือนางสาววทันยา วงษโอภาสี คนใดคนหนึง่

    

ลําดับ รายชื่อกรรมการ
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18 นายธนะชัย สันติชัยกูล 

19 นางสาวออยทิพย  ชลธิชานันท   

20 นายโกศล  สงเนียม    

21 นางหรรษา  ถนอมสิงห  

22 นายบากบั่น   บุญเลิศ   

23 นางสาวกิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม  

24 นายเวทิน ชาติกุล  

25 นายเอกพันธุ แปนไทย 

26 นายชัชรินทร สุรพัฒน 

27 นายอุดร แสงอรุณ 

28 นายสถาพร เกื้อสกุล 

29 นางสาววรลักษณ อิงคมณี 

30 นางสาวดรณุี ชื่นฤทัยในธรรม 

31 นายบุญปาลสนันตน ธนธรรมตระกูล 

บจก.ซิงค 
เทคโนโลยี

บจก.สปริงนิวส   
  คอรปอเรชั่น

บจก.สปรงินิวส     
เทเลวิชั่น

บจก.เอ็นไวรอน
เมน ทอล โซลู 
ชั่นอินทิเกรเตอร

ชื่อบริษัท บมจ.นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น
บจก.รวมมือ รวม

ใจ
บจก.ฐานเศรษฐกิจ

 มัลติมีเดีย

บจก. นิวส 
เน็ตเวิรค 
มัลติมีเดีย

บจก.กรีนเน็ต 1282 
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2.   การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ 

กรรมการบริษัทไดรับการแตงต้ังจากที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญผูถือ
หุนทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก
ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงนั้น 
ใหพิจารณาจากกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ และกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนง
ตามวาระอาจไดรับเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมได  
 ในป 2559 ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนกรรมการโดยเฉพาะ ทั้งนี้เกณฑ
ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรูความสามารถประสบการณและวิสัยทัศนที่
สามารถเอื้ออํานวยตอธุรกิจของบริษัทซ่ึงเปนบุคคลตามเกณฑคุณสมบัติมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัดพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของและเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงต้ังโดยมีหลักเกณฑในการแตงต้ังดังนี้ 

1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได

แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ัง ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
 เม่ือมีการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการใน
ขณะนั้นถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได 
 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนตําแหนงที่วางใน
การประชุมคณะกรรมการคร้ังตอไปเวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวา2 เดือนโดยบุคคลดังกลาวจะอยูในตําแหนง
ไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทนและมติของคณะกรรมการตองประกอบไปดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 
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คาตอบแทน 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส  โดยนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 

            1.  คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน 
  ประธานกรรมการ   35,000.00   บาท/ เดือน 
  กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  30,000.00   บาท/ เดือน 
  กรรมการที่เปนผูบริหาร  ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน 
 
 

         2.  คาเบ้ียประชุมจายรายคร้ัง 
2.1  คาเบี้ยประชุมกรรมการ 

 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ไมไดรับคาเบี้ยประชุม 
 กรรมการที่เปนผูบริหาร  6,000.00      บาท/ คร้ัง 

         บําเหน็จกรรมการ  ไมมี 
 
  2.2  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 8,000.00     บาท/ คร้ัง 
 กรรมการตรวจสอบ  6,000.00     บาท/ คร้ัง 
 
 

  2.3  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 ประธานกรรมการ  8,000.00     บาท/ คร้ัง 
 กรรมการ   6,000.00     บาท/ คร้ัง 
 

   2.4  คาเบี้ยประชุมกรรมการกํากับบริษัทยอยและ /หรือคณะกรรมการอื่น ๆ 
 ประธานกรรมการ  8,000.00     บาท/ คร้ัง 
 กรรมการ   6,000.00     บาท/ คร้ัง 
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คาตอบแทนกรรมการ     

    กรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ สําหรับรอบบัญชี 2560 
แยกเปนรายบุคคลดังนี้ 

 หนวย : บาท 
 

ลําดับ รายนามกรรมการ 
คาตอบแทน  
รายเดือน 

เบ้ียประชุม
กรรมการ
บริษัท 

เบ้ียประชุม
กรรมการบริหาร
การลงทุนและ
เงินลงทุน 

เบ้ีย
ประชุม
กรรมการ
สรรหา 

เบ้ีย
ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวมท้ังสิ้น 

1 นายมีชัย ฤชุพันธุ 420,000.00 - - 16,000.00 - 436,000.00
2 นายอภิวุฒิ ทองคํา 360,000.00 - - - - 360,000.00
3 ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช 360,000.00 - - - - 360,000.00

4 นายอารักษ ราษฎรบริหาร - 66,000.00 - - - 66,000.00 

5 นายศุทธิชัย บุนนาค 360,000.00 - - 12,000.00 - 372,000.00
6 นายพินิจ วุฒิพันธุ 360,000.00 - - - 56,000.00 416,000.00
7 นายจีระศักด์ิ  ธเนศนันท 360,000.00 - - 12,000.00 42,000.00 414,000,.00
8 นางสาววทันยา  วงษโอภาสี - 42,000.00 - - - 42,000.00 

9 พล.ต.อ.ดร.เรืองศักด์ิ จริตเอก 360,000.00 - - - - 360,000.00

10 ร.อ. ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล 360,000.00 - - - - 360,000.00
11 นายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม 360,000.00 - - - - 360,000.00
12 พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา 280,645.16 - - - 36,000.00 316,645.16

รวม 3,448,645.16 
 
หมายเหตุ   -  พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2560 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน  
 

 

                    คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของ  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและใช 
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 

         คณะกรรมการไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อใหม่ันใจไดอยางมี
เหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสิน และเพื่อใหทราบ
จุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 
 

        ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
เปนผู ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน  และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับเร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดแสดงไวในรายงานประจําป
แลว 
 

          งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัดใน
การตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตาง ๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของ
ผูสอบบัญชีที่แสดงไวในรายงานประจําปแลว 
 

        คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยูในระดับที่เหมาะสมและเพียง   
พอตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัท  ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2560 
    
             
                                              นายมีชัย  ฤชุพันธุ 

       ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบริษัท   ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่มิไดดํารง
ตําแหนงกรรมการบริหารจํานวน  3  ทาน  และมีกรรมการหนึ่งทานที่มีความรูความสามารถดานบัญชีและการเงิน โดย
ทุกทานเปนบุคคลอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดังนี้ 
 

 นายพินิจ   วุฒิพันธุ   เปน ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                  นายจีระศักด์ิ   ธเนศนันท  เปน กรรมการตรวจสอบ 
 พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา  เปน กรรมการตรวจสอบ  

 ในป 2560  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 7 คร้ัง ซ่ึงไดเชิญฝายบริหารเขารวมประชุมตาม
วาระอันควรและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและดําเนินการเปนรายไตรมาส ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้ 
 รายงานทางการเงิน 

     คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจําปของบริษัทฯ                      
และ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย รวมกับผูสอบบัญชี  ฝายการจัดการและฝายตรวจสอบภายใน โดยได
พิจารณาในประเด็นที่สําคัญและใหคําแนะนํา   รวมทั้งขอคิดเห็นที่เปนประโยชนเพื่อใหม่ันใจวากระบวนการจัดทํางบ
การเงินของบริษัทฯ มีความถูกตองเช่ือถือได  มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอและทันเวลาสําหรับผูใช                 
งบการเงิน   ตลอดจนมีความสอดคลองกับกฎหมาย ประกาศที่เก่ียวของกับกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป   
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบถือเปนหลักปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ไดสอบทานการเตรียมความพรอมเพื่อใหม่ันใจวา
บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี   IFRS (International Financial Reporting Standards) ที่กําหนดไว 

 รายการเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน    
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน ของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อใหการทํารายการตางๆ  มีความสมเหตุสมผลตามเง่ือนไขที่
ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดไวโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 

 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
                 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย โดยพิจารณาจากรายงานของสายตรวจสอบภายในและของผูสอบบัญชี  เพื่อประเมินความเพียงพอ ความ
เหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  การบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ  การ
ดําเนินงานของฝายบริหารที่สอดคลองกับนโยบายและอํานาจอนุมัติที่กําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
บริษัท มีการควบคุมภายในอยางเพียงพอ เห็นไดจากการที่บริษัทไดผานมาตรฐานจาก ISO 9001:2008 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการดําเนินงานของบริษัทฯ  วาเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  
 การกํากับดูแลกิจการ  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใสสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนไดเสีย 
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 การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความเปนอิสระของสายตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

แผนการตรวจสอบประจําปพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบใน
ประเด็นที่สําคัญ ใหคําแนะนําในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหมีประสิทธิภาพ พิจารณาความ
เหมาะสมของงบประมาณ จํานวนบุคลากร การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งการประเมินผลงานประจําปของสาย
ตรวจสอบภายใน   

 การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทน 
              คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและคาตอบแทนประจําป 2560 โดย
พิจารณาถึงคุณภาพงานสถานะของผูสอบบัญชี และขอจํากัดที่มีสาระสําคัญ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ เพื่อใหความม่ันใจวาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระและเปนกลางในการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด                  
ในรอบระยะเวลาบัญชีปที่ผานมา พรอมทั้งพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชีเห็นวาเปนผูมีความเขาใจธุรกิจของบริษัทฯ 
เปนอยางดี ประกอบวิชาชีพดวยความเปนกลาง เปนอิสระ และสงมอบงานตรงตอเวลาอยางสมํ่าเสมอ จึงนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงที่ประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2560 ไดแตงต้ังใหบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง  โดยมีรายช่ือผูสอบบัญชี ดังนี้ 

 

 1.  นางสาววรรญา  พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   4387  
 2.  นายเชิดสกุล อนมงคล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   1795 
     3. นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   7881  
 4.  นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   4996 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาในรอบระยะเวลาบัญชีป 2560  บริษัทฯ จัดระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  มีกระบวนการที่ชวยใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวของ โดยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทําและเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ที่เช่ือถือได  

  
 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในป  2560 ไดรับความรวมมือดวยดีจากทุกฝายที่เก่ียวของ ซ่ึง

ทางคณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้       
          

 
 

                                   (นายพินิจ  วุฒิพันธุ)  
                            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจประกอบดวย  1.สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลย่ีและใหบริการ
ปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ รวมถึงการใหบริการวางระบบเครือขาย (Network)    2.สวนงานธุรกิจส่ือ 
ประกอบดวย  โทรทัศนระบบส่ือดิจิทัล เปนสถานีขาว ภายใตช่ือ SPRINGNEWS ชอง 19   วิทยุ SPRINGRADIO FM 
98.5 MHz หนังสือพิมพ และส่ือออนไลน    3.สวนงานธุรกิจจําหนายเคร่ืองมือและอุปกรณ และใหบริการติดต้ังระบบ
โครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย 
    การดําเนินงานงานป 2560  บริษัทฯ มุงเนนธุรกิจส่ือเปนธุรกิจหลัก   มีรายไดจากการดําเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 
96.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ  34.54  เปนผลจากรายไดจากสวนงานธุรกิจส่ือเพิ่มขึ้น  135.10 ลานบาท  ซ่ึงเปนผล
โดยตรงจากการปรับกลยุทธในการหารายไดของกลุมบริษัท ที่เนนรายไดที่มาจากส่ือใหม (New Media) และรายไดจาก
การจัดกิจกรรม การสัมมนา การจัดประชุมหรือการจัดงานแสดง มากช้ึน   สวนงานธุรกิจการจําหนายเคร่ืองมือและ
อุปกรณ และใหบริการติดต้ังระบบโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย ลดลง 31.34 ลานบาท    และ
สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลย่ีและใหบริการปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ ลดลง 7.66 ลานบาท   เปนผล
จากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาด ทําใหภาคเอกชนไดชลอการลงทุน และจากการย่ืนประมูลใหไดมางานโครงการ
ตางๆ ในภาครัฐยังอยุระหวางการแขงขันประมูลและพิจารณาอนุมัติ   บริษัทฯ ยังคงดําเนินการธุรกิจตามแผนดําเนินงาน
ของบริษัท และคาดหวังวาจะมีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้น 
  
 ในป 2560  มีรายไดรวมทั้งส้ิน  407.25  ลานบาท  คาใชจายในการดําเนินงานรวม  977.64  ลานบาท  และ
ขาดทุนสุทธิ  570.39 ลานบาท           
       2560 2559 เพิ่ม / (ลด) 
   (หนวย : ลานบาท)    จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
  รายไดจากการดําเนินงาน   374.34 278.24 96.10 34.54 
  รายไดอื่น   32.91 69.25 -36.34 -52.48 
  คาใชจายจากการดําเนินงาน   -977.64 -1,854.55 -876.91 -47.28 
  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ    -570.39 -1,507.06 -936.67 -62.15 

  
 

2.    การวิเคราะห ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร 

2.1 การวิเคราะหรายได 

ในป 2560 บริษัทฯ  มีรายไดรวม  407.25  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559  มีรายไดรวม 347.49 ลานบาท  
เพิ่มขึ้น  59.76 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 17.20   แบงเปนรายไดจากการขายสินคาและใหบริการจํานวน  374.34 ลาน
บาท  และรายไดอื่นจํานวน  32.91 ลานบาท     

  
  รายไดจากการดําเนินงานในป 2560   374.34  ลานบาท เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับป 2559  มีรายไดจากการ
ดําเนินงาน  278.24  ลานบาท  เพิ่มขึ้น  96.10  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 34.54   เปนผลจากรายไดจากสวนงานธุรกิจ
ส่ือ 333.74 ลานบาท   ซ่ึงประกอบดวย  โทรทัศนระบบส่ือดิจิทัล  วิทยุ  หนังสือพิมพ และส่ือออนไลน  และสวนงานธุรกิจ
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การจําหนายเคร่ืองมือและอุปกรณ และใหบริการติดต้ังระบบโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย  มี
รายไดจากการดําเนินงาน  36.11 ลานบาท   สําหรับสวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลย่ีและใหบริการปรึกษา
ออกแบบระบบสารสนเทศ มีรายไดจากการดําเนินงาน  4.49  ลานบาท   

 รายไดอื่น  32.91 ลานบาท ลดลงเม่ือเทียบกับป 2559 มีรายไดอื่นรวม 69.25 ลานบาท ลดลง 36.34 ลาน
บาท   คิดเปนรอยละ 52.48  แบงเปนรายไดประเภท  ดอกเบี้ยรับ  เงินปนผล  รายไดบริการอื่นที่ไมเก่ียวกับรายไดหลัก  
และรายไดคาเชาอาคาร เปนตน 

รายไดจากการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน 
  รายไดจากการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวย 3 สวนงาน  1. สวนงานธุรกิจจําหนาย
สินคาเทคโนโลย่ีและใหบริการปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ     2. สวนงานธุรกิจส่ือ     3.สวนงานธุรกิจจําหนาย
เคร่ืองมือและอุปกรณ และใหบริการติดต้ังระบบโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย       
  กลุมสินคา    2560 2559 เพิ่ม / (ลด) 
   (หนวย : ลานบาท)    จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
  สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลย่ีและคําปรึกษา

ออกแบบระบบสารสนเทศ 
 4.49 12.15 -7.66 -63.05 

  สวนงานธุรกิจเก่ียวกับส่ือ   333.74 198.64 135.10 68.01 
  สวนงานธุรกิจจําหนายเคร่ืองมือและอุปกรณ และใหบริการ

ติดต้ังระบบ 
 36.11 67.45 -31.34 -46.46 

      โครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอม และ
ตรวจสอบชีวอนามัย 

          

  รวมรายไดจากการดําเนินงาน   374.34 278.24 96.10 34.54 
  รายไดอื่น   32.91 69.25 -36.34 -52.48 
  รวมรายได    407.25 347.49 59.76 17.20 

           

สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยี่และใหบริการปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ 

ป 2560  มีรายไดจากการดําเนินงาน   4.49  ลานบาท  เทียบกับป 2559  มีรายไดจากการดําเนินงาน 12.15  
ลานบาท  ลดลง 7.66  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 63.05   เปนผลจากงานโครงการตางๆ จากสวนงานของรัฐใช
ระยะเวลาในการดําเนินการเร่ืองงบประมาณในแตละโครงการคอนขางนาน   เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง  ภาวะ
ตลาด และการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจะประมูลงานจากภาครัฐไดตามที่คาดการณไว  
จึงเปนสาเหตุทําใหรายไดของบริษัทลดลง  บริษัทฯ ยังไดรับงานจากภาคเอกชน แตเปนงานที่ยังไมสามารถสรางรายได
จํานวนมากใหกับบริษัท 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ในป 2560 บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงาน  1.65  ลาน
บาท  ลดลงจากป 2559  มีรายไดจากการดําเนินงาน  7.07 ลานบาท ลดลง  5.42 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 76.66    
จากรายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาโปรแกรม  1.14 ลานบาท และรายไดจากการใหเชาทรัพยสิน  0.51 ลานบาท     
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บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด  ในป 2560  บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงาน  3.35 ลานบาท ลดลงจากป 2559  
มีรายไดจากการดําเนินงาน  8.83 ลานบาท  ลดลง 5.48 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 62.06  แบงเปนรายไดจากการขาย
สินคา 0.77 ลานบาท และรายไดจากการใหบริการ  2.58 ลานบาท  เปนผลจากบริษัทไมสามารถประมูลงานโครงการ
จากหนวยงานภาครัฐไดตามที่คาดการณไว   

สวนงานธุรกิจสื่อ 

ป 2560 บริษัทฯ มุงเนนสวนงานธุรกิจส่ือเปนธุรกิจหลัก  ดําเนินงานเปนส่ือมัลติ-แพลตฟอรม ครบวงจร 
ครอบคลุมทุกส่ือ  ทั้งโทรทัศนระบบส่ือดิจิทัล วิทยุ หนังสือพิมพ  นิตยสาร และส่ือออนไลน    ในป 2560 สวนงานธุรกิจ
ส่ือ  มีรายไดจากการดําเนินงานรวม  333.74 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2559  มีรายไดจากการดําเนินงานรวม  198.64 
ลานบาท  เพิ่มขึ้น  135.10 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 68.01   ซ่ึงดําเนินงานภายใต  บริษัทสปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด
และบริษัทยอย    บริษัทนิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัดและบริษัทยอย   และบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด   

บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด  มีรายไดจากการใหขอมูลขาวสาร ผลิตขาวและรายการโทรทัศน 
ออกอากาศทางชองโทรทัศนระบบส่ือดิจิทัล SPRINGNEWS ชอง 19   รวมทั้งส่ือสมัยใหม (New Medias)  

บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด   เปนบริษัทยอยของบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด  เปนผูไดรับสิทธิ
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีโทรทัศนระบบส่ือดิจิทัล ซ่ึงเปนสถานีขาว ภายใตช่ือ  SPRINGNEWS ชอง 19  มีรายไดจาก
คาโฆษณา 

ป 2560 บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด และบริษัทยอย บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด  มีรายไดจาก
การดําเนินงาน  102.92 ลานบาท  ลดลงจากป 2559  มีรายไดจากการดําเนินงาน  128.89 ลานบาท  ลดลง 25.97 ลาน
บาท  หรือคิดเปนรอยละ 20.15   รายไดคาโฆษณาลดลงไมเปนไปตามที่คาดการณืไว   สาเหตุมีการแขงขันในธุรกิจส่ือ
โทรทัศนระบบส่ือดิจิทัลคอนขางสูง และดวยอัตราคาโฆษณาของบริษัทยังเปนราคาที่ถูกกวาเม่ือเทียบกับส่ือบริษัทอื่น 
เปนผลใหบริษัทมีรายไดคาโฆษณาลดลง  แมบริษัทมีการพัฒนาระบบออกอากาศใหทันสมัยและปรับปรุงเนื้อหารายงาน
ขาวใหทันเหตุการณตลอดจนจัดหารายการอื่นที่นาสนใจ   เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงในการนําเสนอและการรายงาน
ขาว   บริษัทคาดหวังในป 2561  บริษัทจะมีรายไดคาโฆษณาเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ทําใหบริษัทเติบโตและสามารถขยาย
ธุรกิจในดานอื่นไดอีก 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด  ดําเนินธุรกิจส่ือวิทยุ ภายใตช่ือ SPRINGRADIO FM 98.5 MHz  
บริษัทไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการดานส่ือวิทยุจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)   

ป 2560  บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงาน 14.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559  มีรายไดจากการดําเนินงาน  
13.66 ลานบาท  เพิ่มขึ้น  0.56 ลานบาท   บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นแตยังไมเปนไปตามที่คาดการณไว  เนื่องจากพฤติกรรม
ของผูฟงเปล่ียนไปตามเทคโนโลย่ีที่รุดหนา ไมวาจะเปน YouTube, Face book. ทําใหสงผลกระทบกับส่ือวิทยุ  ซ่ึงบริษัท
ตองปรับตัวตามพฤติกรรมของผูฟงและใหมีชองทางในการรับฟงผานหลายทาง  การติดตอส่ือสารระหวางผูฟงและผู
ดําเนินรายการใหมีความสัมพันธที่ดี  เพื่อใหมีผลกับรายไดคาโฆษณา 
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บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด  บริษัทยอยของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด ดําเนินธุรกิจ
จําหนายส่ือส่ิงพิมพ  ภายใตช่ือ  หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ   บริษัทไดทําสัญญาใชสิทธิเคร่ืองหมายการคาหนังสือพิมพ
ฐานเศรษฐกิจ  ระยะเวลา 30 ป  เร่ิมดําเนินธุรกิจ เม่ือวันที่  6 กันยายน 2559 

ป 2560  บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงาน  101.32 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2559 มีรายไดจากการ
ดําเนินงาน  21.54 ลานบาท  เพิ่มขึ้น  79.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 370.38  แบงเปนรายไดจากการขายหนังสือพิมพ  
12.25 ลานบาท   รายไดคาโฆษณา  59.30 ลานบาท   และรายไดจากการจัดกิจกรรม การสัมมนา การจัดประชุมและ
รายไดจากส่ือใหม (New Media)  29.77 ลานบาท   

บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด  ป 2560 บริษัทมุงเนนดําเนินธุรกิจส่ือออนไลน  ใหบริการโฆษณาออนไลนบน
แพลตฟอรมโซเช่ียลตางๆ    ขอมูลขาวสารผานโทรศัพทเคล่ือนที่ อินเตอรเน็ตและส่ืออีเล็กทรอนิกส ( SMS)    และ
จําหนายหนังสือและนิตยสาร      

ป 2560  บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงาน  111.50 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากป 2559  มีรายไดจากการ
ดําเนินงาน  34.71  ลานบาท  เพิ่มขึ้น  76.79  ลานบาท คิดเปนรอยละ 221.23   แบงเปนรายไดจากการขายสินคา  
4.79 ลานบาท  และรายไดจากการใหบริการ  106.71 ลานบาท   ซ่ึงบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นเปนรายไดจากการใหบริการ
โฆษณาออนไลนบนแพลตฟอรมโซเชียลตางๆ  

สวนงานธุรกิจการจําหนายและใหบริการเคร่ืองมือและอุปกรณตรวจสอบชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด  ดําเนินธุรกิจการจําหนายและใหบริการเก่ียวกับ
เคร่ืองมือและอุปกรณตรวจสอบชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม  ดานอากาศ  เสียง  และสาธารณภัย  เปนธุรกิจที่ตองใช
ความชํานาญเฉพาะทาง   รายไดของบริษัทประกอบดวย  ขายชุดเคร่ืองมือตรวจวัดส่ิงแวดลอม  ใหบริการปรึกษา
ออกแบบและกอสรางสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ   ใหบริการบํารุงรักษาระบบตรวจวัดมลพิษปลองระบาย  และ
ใหบริการบริหารศูนยเฝาระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม  เปนตน 

ป 2560 บริษัทมีรายไดจาการดําเนินงาน  36.18 ลานบาท  ลดลงจากป 2559  มีรายไดจากการดําเนินงาน  
67.59 ลานบาท  ลดลง  31.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.47     แบงเปนรายไดจากการขาย 8.28 ลานบาท  และ
รายไดจากการใหบริการ  27.90 ลานบาท   เปนผลจากบริษัทไมสามารถแขงขันประมูลงานโครงการจากหนวยงาน
ภาครัฐไดตามที่คาดการณไว   บริษัทคาดวามีแนวโนมการเติบโตของรายไดดีขึ้นในป 2561 เนื่องจากบริษัทไดรับผลตอบ
รับที่ดีจากผลงานในปที่ผานมาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  และบริษัทไดปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความเขมแข็งที่จะ
แขงขันกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน   
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รายไดอ่ืน      
 

       2560 2559 เพิ่ม / (ลด) 
 (หนวย : ลานบาท)    จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
  ดอกเบี้ยรับ   10.97 16.72 -5.75 -34.39
  รายไดเงินปนผล/สวนแบงกําไร   0.15 12.34 -12.19 -98.78
  กําไรจากการขายทรัพยสิน   0.06 - 0.06 100.00
  กําไรขาดทุนจากการซ้ือขายหลักทรัพย   0.80 0.33 0.47 142.42
  กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย  
 2.72 - - 100.00

  รายไดคาเชาอาคาร   1.23 1.71 -0.48 -28.07
  รายไดอื่น   16.98 38.15 -21.17 -55.49
       32.91 69.25 -36.34 -52.48

ป 2560  กลุมบริษัทมีรายไดอื่น  32.91  ลานบาท ลดลงจากป 2559 มีรายไดอื่น  69.25 ลานบาท  ลดลง
36.34 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 52.48   ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ  เงินปนผล/ สวนแบงกําไร   รายไดอื่นที่ไมเก่ียวกับ
รายไดหลัก  และรายไดจากการใหเชาอาคารพหลโยธินเพลส  ช้ัน17 

2.2  การวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงาน  

       บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  ป 2560 บริษัทฯ มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานรวม 977.64  ลานบาท ลดลงจากป 2559  มีคาใชจายในการดําเนินงานรวม  1,854.55 ลานบาท  ลดลง 
876.91  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 47.28 

 
       2560 2559 เพิ่ม / (ลด) 
 (หนวย : ลานบาท)    จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
  ตนทุนขายและบริการ   535.01 526.35 8.66 1.65 
  คาใชจายในการขายและบริหาร   293.20 258.90 34.30 13.25 
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   1.84 43.07 -41.23 -95.73 
  ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน   - 0.07 -0.07 -100.00 
  ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม   - 2.00 -2.00 -100.00 
  ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อให

บริการโทรทัศน 
 - 953.90 -953.90 -100.00 

  ตนทุนทางการเงิน   147.59 70.41 77.18 109.62 
  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในการรวมคา   - -0.15 0.15 -100.00 
  รวมคาใชจายดําเนินงาน   977.64 1,854.55 -876.91 -47.28 
  ภาษีเงินไดนิติบุคคล   2.36 - 2.36 100.00 
  รวมคาใชจาย    980.00 1,854.55 -874.55 -47.16 
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ตนทุนขายและตนทุนบริการ 

ป 2560 กลุมบริษัท มีตนทุนขาย และตนทุนบริการรวม  535.01 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 ซ่ึงมีตนทุน
ขายและตนทุนบริการ  526.35 ลานบาท  เพิ่มขึ้น  8.66 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.65   เม่ือพิจารณาสัดสวนตนทุนขาย
และตนทุนบริการตอรายไดจากการขายและบริการป 2560  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 142.92  ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับป 
2559  ซ่ึงมีสัดสวนตอรายไดขายและบริการคิดเปนรอยละ 189.17  เปนผลจากบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น และการควบคุม
การดําเนินงาน  ทําใหสัดสวนของตนทุนขายและตนทุนบริการลดลง 

     
   ตนทุนขายและตนทุนบริการเพิ่มขึ้น  8.66 ลานบาท  จากสวนงานธุรกิจส่ือ  ซ่ึงเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.65  เม่ือ
เทียบกับสัดสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้นรอยละ 34.54  เปนผลจากการควมคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทําให
ตนทุนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย    สําหรับสวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลย่ีและใหบริการปรึกษาออกแบบระบบ
สารสนเทศ   และสวนงานธุรกิจจําหนายเคร่ืองมือและอุปกรณ และใหบริการติดต้ังระบบโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอม
และตรวจสอบชีวอนามัย  มีตนทุนขายและตนทุนบริการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผันแปรเปนไปตามรายไดขายและใหบริการ   
 

คาใชจายจากการขายและบริหาร  

ป 2560 กลุมบริษัท มีคาใชจายในการขายและบริหารรวม  293.20 ลานบาท   เพิ่มขึ้นจากป 2559 ซ่ึงมี
คาใชจายในการขายและบริหาร  258.90 ลานบาท  เพิ่มขึ้น  34.30  ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.25   เปนผลจาก
คาใชจายสงเสริมการขาย  คานายหนา ซ่ึงทําใหยอดขายของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้น  รวมถึงคาใชจายในการบริหาร ซ่ึง 
บริษัทมีการปรับโครงสรางการบริหาร  การควบคุมภายในและปรับการทํางานใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น   และบริษัทได
บันทึกหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  1.84 ลานบาท    

 

คาใชจายทางการเงิน 
 

ป 2560 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินรวม  147.59 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 ซ่ึงมีตนทุนทาง
การเงิน 70.41 ลานบาท เพิ่มขึ้น  77.18  ลานบาท คิดเปนรอยละ 109.62  เปนผลจากดอกจายเจาหนี้จากหุนเพิ่มทุน 
PP   

 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

ป 2560  กลุมบริษัทฯ มีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล 2.36 ลานบาท  จากสวนงานธุรกิจส่ือ  
 

 2.3  กําไรจากการดําเนินงาน 
 

       ป 2560 บริษัทฯ  มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ -42.92  และป 2559  มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ -89.17  เม่ือ
เทียบกับรายไดจากการดําเนินงาน  และบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุน ป 2560 และ ป 2559  บริษัทฯ มีอัตรากําไร
จากการดําเนินงานรอยละ  -112.94   และรอยละ  -516.33 (ตามลําดับ)   สาเหตุหลักบริษัทฯ มีผลขาดทุนในการ
ดําเนินงานตอเนื่อง   เนื่องจากบริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการ และคาใชจายในการขายและบริหารของกลุมสวนงาน
ธุรกิจเก่ียวกับส่ือสูงมาก  แมวาบริษัทฯ จะมีรายไดเพิ่มขึ้นในแตละป และมีการควบคุมการใชจายอยางรัดกุม   บริษัทฯ มี
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ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนตนทุนทางการเงิน ป 2560 จํานวน  422.80 ลานบาท  ลดลงจากป 2559  ซ่ึงมีขาดทุนจาก
การดําเนินงานกอนตนทุนทางการเงินจํานวน  1,436.65  ลานบาท  ลดลง  1,013.85 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 70.57  
เปนผลจากการบันทึกดอยคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล 953.90 ลานบาททั้ง
จํานวน ในป 2559     

 

  2.4  กําไรสุทธิ 

       ในป 2560  บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ  570.39 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 153.00  ของรายได  ลดลงจากป 
2559 ซ่ึงมีขาดทุนสุทธิ  1,507.06  ลานบาท คิดเปนรอยละ  541.64  ของรายได 
 

 
 

3.  การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 
ฐานะการเงินของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  และ  31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้        
                    

    2560 2559 เพิ่ม/ (ลด) 
 (หนวย: ลานบาท)   จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
  สินทรัพยรวม     1,379.65 2,178.39 -798.74 -36.67
  หนี้สินรวม     1,110.17 1,525.34 -415.17 -27.22
  สวนของผูถือหุน       269.48 653.05 -383.57 -58.74

 
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย 
 

การวิเคราะหสินทรัพย 
 

บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  และ ณ 31 ธันวาคม 2559   จํานวนเงิน  1,379.65 ลาน
บาท  และ  2,178.39  ลานบาท  ตามลําดับ  ลดลง  798.74  ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.67 

ป 2559  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม  2,178.39 ลานบาท  ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน  767.08  ลานบาท 
และสินทรัพยไมหมุนเวียน  1,411.31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35.21 และ 64.79 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ 
สินทรัพยหมุนเวียน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 287.41 ลานบาท  เงินลงทุนช่ัวคราว
จํานวน 3.89 ลานบาท   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน  258.51 ลานบาท  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน  
187.09 ลานบาท  สินคาคงเหลือ 12.39 ลานบาท  เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เก่ียวของกัน  4.37 
ลานบาท  และสินทรัพยหมุนเวียนอื่น  13.42 ลานบาท        สินทรัพยไมหมุนเวียน ประกอบดวย เงินฝากธนาคารท่ีติด
ภาระคํ้าประกัน  488.23 ลานบาท   เงินลงทุนระยะยาว  499.03  ลานบาท    อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการ
ดําเนินงาน และสินทรัพยไมมีตัวตน  389.70 ลานบาท ซ่ึงรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน อาคารพหลโยธินเพลส ช้ัน
17 มีราคาตามบัญชี  5.81 ลานบาท ราคาประเมิน  23.68 ลานบาท  ปจจุบันไดใหผูอื่นเชาเพื่อเปนรายไดของบริษัท 

ป  2560  บริษัทฯ มีสินทรัพยสินรวม  1,379.65  ลานบาท   ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน 533.01 ลานบาท 
และสินทรัพยไมหมุนเวียน  846.64 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 38.63 และ 61.37 ของสินทรัพยรวม  ตามลําดับ  ป
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2560  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมลดลง  798.74  ลานบาท เทียบกับป 2559  ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สด  24.40 ลานบาท   เงินลงทุนช่ัวคราว  1.05 ลานบาท เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน  234.97 ลานบาท ลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อื่น  258.40 ลานบาท   สินคาคงเหลิอ 6.32 ลานบาท  และสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 8.92 ลานบาท    
สินทรัพยไมหมุนเวียน  ประกอบดวย เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน   251.78 ลานบาท  เงินลงทุนระยะยาว  
214.64  ลานบาท    อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช  214.32 ลานบาท  สินทรัพยไมมีตัวตน  125.01 ลานบาท  และสินทรัพย
ไมหมุนเวียนอื่น  40.89 ลานบาท 

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยรวมป 2560 และ ป 2559  มีอัตรารอยละ –41.51  และ รอยละ -69.18   
มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรในป 2560 และป 2559  มีอัตรารอยละ  -274.2 และรอยละ -674.34  และมีอัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพย ป 2560 จํานวน  0.27 คร้ัง และป 2559 จํานวน  0.13 คร้ัง  บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น  เปนผลจากความสามารถในการบริหารการใชสินทรัพยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเม่ือเทียบกับ
ยอดขายของบริษัท  ซ่ึงฝายบริหารไดคาดการณ รายได คาใชจาย อัตราการเจริญเติบโต และประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตที่ไดสะทอนสภาวะเศรษฐกิจตอสวนงานธุรกิจของกลุมบริษัทในปจจุบันดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะสวน
งานธุรกิจส่ือ   ผลตอบแทนจากความสามารถบริหารการใชสินทรัพยแมยังใหตอบแทนไดไมเต็มประสิทธิภาพ  เนื่องจาก
ตองใชเวลาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการแขงขันในธุรกิจเดียวกัน  

 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 
 

    2560 2559 เพิ่ม/ (ลด) 
 (หนวย: ลานบาท)   จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
  ลูกหนี้การคา     109.50 77.66 31.84 41.00 
  ลูกหนี้อื่น     148.90 141.84 7.06 4.98 
       258.40 219.50 38.90 17.72 
               
  ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้           
  สวนที่ยังไมออกใบแจงหนี้    20.46 25.18 -4.72 -18.75 
  ลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ   46.34 32.03 14.31 44.68 
    แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้           
    - ไมเกิน 3 เดือน    21.66 24.14 -2.48 -10.27 
    - 3-6 เดือน     5.43 1.58 3.85 243.67 
    - 6-12 เดือน     18.55 0.15 18.40 12,266.67 
    - มากกวา 12 เดือน    36.11 34.12 1.99 5.83 
       148.55 117.20 31.35 26.75 
  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ    -39.05 -39.54 -0.49 -1.24 
            109.50 77.66 31.84 41.00 
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บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  109.50  ลานบาท 
และ 77.66  ลานบาท ตามลําดับ  เพิ่มขึ้น  31.84  ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.00   มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
การคา ป 2560 และ 2559  จํานวน 1.68  คร้ัง และ 1.41 คร้ัง ตามลําดับ ซ่ึงมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย ป2560  จํานวน  
217 วัน และ ป 2559  258 วัน  ระยะเวลาเก็บหนี้ของบริษัทเฉล่ียอยูระหวางระยะในกําหนดชําระ ไมเกิน 3 เดือน   และ
มากกวา 12 เดือน ซ่ึงเปนลูกหนี้จากสวนงานรัฐบาลและเอกชน  และมูลคาหนี้จํานวนเงินสูง  บริษัทไดติดตามทวงถาม
ตาม  แตยังไมไดรับชําระหนี้  บริษัทฯ ไดดําเนินการทางกฎหมายฟองรองคดีความ 

บริษัทฯ มีเครดิตใหกับลูกหนี้ โดยปกติเครดิต  30 วัน สําหรับลูกหนี้บริษัทเอกชนหรือบุคคลธรรมดาทั่วไป และ  
เครดิต 45 วัน สําหรับลูกหนี้จากสวนงานรัฐบาล 
 หากวิเคราะหอายุหนี้ตามระยะเวลาลูกหนี้คางชําระ  จะพบวาลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดระยะเวลาชําระ ในป 
2560 และ ป 2559  จํานวน  20.46  ลานบาท และ 25.18  ลานบาท ตามลําดับ  ลดลงจากป 2559 จํานวน 4.72 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 18.75 
 อายุหนี้ไมเกิน 3 เดือน  ในป 2560 และป 2559  มีลูกหนี้ที่คางชําระไมเกิน 3 เดือน จํานวน  21.66 ลานบาท  
และ  24.14  ลานบาท  ตามลําดับ  ลดลงจากป 2559 จํานวน  2.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.27  เนื่องจากไดรับ
ชําระหนี้ตามระยะเวลาเครดิต 
 อายุหนี้ระหวาง 3-6 เดือน  ในป 2560 และป 2559  มีลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน  จํานวน  
5.43 ลานบาท  และ  1.58  ลานบาท  ตามลําดับ  เพิ่มขึ้นจากป 2559  จํานวน  3.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 243.67   
ไมกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัท  เนื่องจากมีมูลหนี้จํานวนไมสูง 

อายุหนี้ระหวาง 6-12 เดือน  ในป 2560 และป 2559  มีลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 
จํานวน  18.55 ลานบาท และ 0.15 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559  จํานวน  18.40 ลานบาท  ดวยลูกหนี้ซ่ึงอาจมีปญหา
ทางการเงินบางที่ไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ  แตยังคงติดตามได เพียงยืดระยะเวลาการจายชําระหนี้ให และ
ลูกหนี้บางรายบริษัทไดพิจารณาบันทึกต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากบริษัทคาดวายังไมสามารถชําระหนี้ไดภายใน
ป 
 อายุหนี้มากกวา 12 เดือน  บริษัทไดบันทึกต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแลวทั้งจํานวน เปนลูกหนี้จากทั้งสวนงาน
รัฐบาลและเอกชน  เนื่องจากมีปญหาจากการสงมอบ ในงานสวนธุรกิจผลิตภัณฑเทคโนโลย่ี  

บริษัทฯ จะพิจารณาบันทึกต้ังคาเ ผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ และ
ระยะเวลาของการชําระหนี้  โดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละราย ทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน 

 

ลูกหน้ีอ่ืน 
 

บริษัทฯ มีลูกหนี้อื่นป 2560 และป 2559  จํานวน  148.90 ลานบาท และ 141.84 ลานบาท  เพิ่มขึ้น  7.06 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 4.98  ประกอบดวย คาใชจายจายลวงหนา ดอกเบี้ยคางรับ  เงินมัดจําและเงินประกัน  รายไดคางรับ 
ลูกหนี้กรมสรรพากร และลูกหนี้อื่น  รายการลูกหนี้อื่นบริษัทไดเปดเผยรายละเอียดไวในงบการเงินป 2560 หัวขอ 9  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  หนาที่ 31-32 
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สินคาคงเหลือ     
 

    2560 2559 เพิ่ม/ (ลด) 
 (หนวย: ลานบาท)   จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 
  สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลย่ีและคําปรึกษา

ออกแบบระบบสารสนเทศ 
- - - - 

  สวนงานธุรกิจ
เก่ียวกับส่ือ 

   4.34 9.24 -4.90 -53.03 

  สวนงานธุรกิจจําหนายเคร่ืองมือและอุปกรณ และ
ใหบริการติดต้ังระบบ 

1.98 3.14 -1.16 -36.94 

      โครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอม และตรวจสอบชีวอนามัย         
            6.32 12.38 -6.06 -48.95 

 
บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  จํานวน  6.32 ลาน

บาท และ 12.38  ลานบาท  ตามลําดับ ลดลงจากป 2559 จํานวน  6.06  ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.95  เปนสินคา
คงเหลือจากสวนงานธุรกิจส่ือ 4.34  ลานบาท เปนสินคาประเภทหนังสือและนิตยสาร   และสวนงานธุรกิจการจําหนาย
เคร่ืองมือและอุปกรณ และใหบริการติดต้ังระบบโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย   1.98 ลานบาท 
เปนสินคาประเภทเคร่ืองมือและอะไหล     

กลุมสวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลย่ีและใหบริการปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ ไดบันทึกคาเผ่ือ
สินคาลาสมัยทั้งจํานวน  เนื่องจากสินคามีอายุเกิน 1 ป  สินคาเปนผลิตภัณฑเทคโนโลย่ี ซ่ึงมีการพัฒนาใหทันสมัย
ตลอดเวลา   

สวนงานธุรกิจส่ือ  ป 2560  มีสินคาเหลือประเภทหนังสือและนิตยสาร จํานวน  4.34 ลานบาท ลดลงจากป 
2559  มีจํานวน  9.24 ลานบาท  ลดลง  4.90  คิดเปนรอยละ 53.03  มีการเติบโตของยอดขายอยางตอเนื่อง  แมวามี
อัตราการหมุนเวียนของสินคาดีขึ้น 

สวนงานธุรกิจจําหนายเคร่ืองมือและอุปกรณ และใหบริการติดต้ังระบบโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอม และ
ตรวจสอบชีวอนามัย ป 2560 มีสินคาคงเหลือ  1.98 ลานบาท ลดลงจากป 2559 ซ่ึงมีจํานวน  3.14 ลานบาท  ลดลง  
1.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.94   ซ่ึงตองสํารองไวใหเพียงพอตามสัญญางานของแตละโครงการ  มีระยะเวลาของ
โครงการ 1-3 ป  และสินคาคงเหลือบางสวนเปนสินคาที่รอนําสงใหลูกคา 

อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือของกลุมบริษัทฯ มีอัตราการหมุนเวียนเร็วขึ้น ป 2560 และ ป 2559  
จํานวน 42 วัน และ 81 วัน  ตามลําดับ หรือในอัตรา 8.65 คร้ัง และ 4.46 คร้ัง  ตามลําดับ เปนการแสดงการบริหารการ
ขายสินคาไดเร็วขึ้น   และบริษัทฯ ไดมีการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับตามรายการของ
สินคาที่มีราคาเทียบเคียง   

การบันทึกคาเผ่ือสินคาลาสมัย  สินคาในสวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลย่ีและใหบริการปรึกษาออกแบบ
ระบบสารสนเทศ    สินคาเทคโนโลย่ีมีความทันสมัย ทําใหมีอายุของการปรับเปล่ียนเร็ว  บริษัทฯ มีนโยบายในการบันทึก
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คาเผ่ือสินคาลาสมัย 6 เดือน – 2 ป  ขึ้นอยูกับผูผลิตสินคาที่จะนําเสนอสินคาใหมออกขายและความตองการของผูซ้ือ 
และตัดออกจากบัญชี โดยพิจารณาเปนแตละรายการสินคา 

 

เงินลงทุน คาความนิยม และการดอยคา  
 

บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทยอยจํานวน 55.30 ลาน
บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เปนสัดสวนรอยละ 99.99   รายการเงินลงทุนในบริษัทยอยไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หัวขอที่ 15  หนาที่ 40 

เงินลงทุนในบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด  จํานวน  1,999.99 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
บริษัทฯ ไดบันทึกดอยคาเงินลงทุนทั้งจํานวน  ไดบันทึกดอยคาฯ ในป 2555 จํานวน  199.999 ลานบาท  ป 2558 จํานวน  
300 ลานบาท  และป 2559   1,499.99 ลานบาท ทั้งจํานวนที่เหลือ   เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเกินทุนและ
พิจารณาผลตอบแทนที่บริษัทจะไดรับคืนในอนาคต  และความสามารถในการทําไรของบริษัท  มีแนวโนมบริษทัยังไม
สามารถดําเนินธุรกิจใหมีผลการดําเนินงานมีกําไรไดในระยะเวลาส้ันๆ   และจากการใหมีการประเมินมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระภายใตขอมูลและสมมติฐานของฝายบริหารเก่ียวกับการคาดการณเก่ียวกับ
รายได คาใชจาย อัตราการเจริญเติบโต และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต   ทําใหบริษัทตองบันทึกดอยคาเงิน
ลงทุนในบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ทั้งจํานวน   

  และในป 2555 บริษัทสปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ไดลงทุนในบริษัทยอย  (บริษัทยอยทางออม)  บริษัท 
สปริงนิวส  เทเลวิช่ัน จํากัด  ดําเนินผูไดรับสิทธิใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีโทรทัศนระบบดิจิทัล  เปนสถานีขาว ภายใต
ช่ือ  SPRINGNEWS ชอง 19   มีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท   ป 2559  บริษัทฯไดมีการบันทึกดอยคาใบอนุญาตใหใช
คล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล   953.90 ลานบาททั้งจํานวน โดยการดอยคาใบอนุญาตนั้น ไดมีการ
ประเมินมูลคายุติธรรมจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระภายใตขอมูลและสมมติฐานของฝายบริหารเก่ียวกับการคาดการณ
เก่ียวกับรายได คาใชจาย อัตราการเจริญเติบโต และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ไดสะทอนสภาวะเศรษฐกิจ
และธุรกิจทีวีดิจิทัลในปจจุบัน 

เงินลงทุนในบริษัทท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  มีมูลคาคงเหลือ  11.85  ลานบาท 
สัดสวนถือหุนรอยละ 99.99  โดยมีทุนจดทะเบียน 19 ลานบาท บริษัทไดพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัท กรีนเน็ต 
1282 จํากัด จากงบการเงินและงบกระแสเงินสด  ณ 31 ธันวาคม 2560  บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด  มีขาดทุนสะสม 
7.45 ลานบาท  เทียบกับป 2559 มีขาดทุนสะสม  20.48 ลานบาท ลดลง  13.03 ลานบาท  เปนผลจากในป 2560 บริษัท
ไดปรับกลยุทธในการขายของบริษัท  ทําใหมูลคาเงินลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น    บริษัทไดบันทึกดอยคาเงินลงทุนในบริษัท 
กรีนเน็ต 1282 จํากัด จํานวน  20.19  ลานบาทไวทั้งจํานวน ในป 2559   ซ่ึงถาบริษัทมีผลการดําเนินงานตอเนื่องดีมี
กําไร  ในแตละปอยางสมํ่าเสมอ  บริษัทจะสามารถปรับลางดอยคาเงินลงทุนของบริษัทได 

 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน  

208.86  ลานบาท และ  223.49  ลานบาท ตามลําดับ   ลดลงจากป 2559 จํานวน  14.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.55   
ลดลงจากคาเส่ือมราคา  เปนสินทรัพย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  และจากสวนงานธุรกิจส่ือ ประเภทเคร่ืองมืออุปกรณ
ออกอากาศ 
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 หน้ีสิน 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ  มีหนี้สินรวม  1,110.17 ลานบาท  ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน   

873.90ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน  236.27 ลานบาท  ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน  415.17 
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 27.22   บริษัทไดจายชําระคืนเจาหนี้จากเงินเพิ่มทุน PP   จายชําระเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  

 
สวนของผูถือหุน  

 โครงสรางเงินทุน 

   บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  จํานวน  269.48 ลานบาท ประกอบดวย  หุนสามัญ
จํานวน  281,961,297,580 หุน มูลคาหุนที่ตราไว 1 บาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลว ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 
67,886,863,391 หุน 

 ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสรางเงินทุนประกอบดวยหน้ีสินรวม 1,110.17 ลานบาทและสวนของผู
ถือหุน  269.48 ลานบาท  มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ซ่ึงเปนอัตราที่แสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้สิน
ระยะยาวของบริษัท   สําหรับป 2560  บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น จาก 2.34 เทา ในป 2559  
เปน  4.12 เทา ในป 2560  ซ่ึงหมายถึงอัตราสวนหนี้สินสูงขึ้น แสดงวาผูถือหุนมีโอกาสจะไดรับผลตอบแทนสูงขึ้น และ
บริษัทมีความเส่ียงดานการเงินตํ่า  เพราะเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่ไดจากการกูยืมเงินจะมีตนทุนทางการเงินตํ่ากวา
การใชเงินทุนหมุนเวียนจากหุนสามัญของบริษัท  และบริษัทมีการควบคุมการบริหารจัดการดานการเงินอยางรัดกุมและ
ระมัดระวัง  มีการดําเนินที่ดีทําใหอัตราการเติบโตของธุรกิจสูงขึ้น  ทําใหปจจัยความเส่ียงของธุรกิจนอยลง 
 
สภาพคลองและความเพียงพอของเงินลงทุน 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 
 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาและ(ใชไป)จาก
การดําเนินงานสุทธิ จํานวน  -330.70 และ -382.87 ลานบาท (ตามลําดับ)   กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนในป 
2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาและ(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน  -2.25 ลานบาท มาจากบริษัทไดรับคืนเงินฝาก
ธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 259.99 ลานบาท   เงินปนผล 0.15 ลานบาท  จายเจาหนี้ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี
เพื่อใหบริการโทรทัศน 241.60 ลานบาท และกระแสเงินสดสทุธิจากการไดมาและ(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 
69.94 ลานบาท  และในป 2560  บริษัทมีเงินสดรับจากหุนเพิ่มทุน  473.55 ลานบาท  เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน
จากบุคคลที่เก่ียวของและกิจการอื่น  164.5 ลานบาท  มีจายชําระคืนเจาเงินเพิ่มทุน PP  302.60 บาท  และดอกเบี้ยจาย  
80.94  ลานบาท   จายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอื่น  113.24 ลานบาท และจายเจาหนี้คาทรัพยสิน  36.44 ลาน
บาท   ซ่ึงสรุปโดยรวมในป 2560  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลงทั้งส้ิน  263.01 ลานบาท   

 

สภาพคลองของบริษัท 
 บริษัทฯ มีอัตราสภาพคลองในป 2560 และป 2559 ดวยอัตราสวนสภาพคลอง  0.61 เทา และ 0.49 เทา 
ตามลําดับ  แสดงวาสภาพคลองของบริษัทอยูในตํ่า ตองควบคุมการใชเงินอยางระมัดระวัง เพื่อใหสภาพคลองของบริษัท
ดําเนินไปไดโดยไมสะดุด และตองเรงจัดหาเงินเพื่อนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ   เม่ือพิจารณาการดําเนินของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยแลว แลวกระแสเงินสดที่อยูอาจจะไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของของบริษัท
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และบริษัทยอย ภายในป 2560   ซ่ึงมีตนทุนและคาใชจายในการขายและบริการสูง ดังนั้นเพื่อใหมีสภาพคลองหมุนเวียน
ไดดี  บริษัทฯตองจัดหาเงินทุนเพิ่ม  หรือเงินกูยืมระยะส้ันจากแหลงอื่น  เพื่อนํามาใชจายหมุนเวียนของบริษัท  สําหรับ
การจายชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีทั้งโทรทัศนระบบส่ือดิจิทัล  บริษัทไดนําเงินฝากธนาคารคํ้าประกันไว
ทั้งจํานวน 
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล                    หนวย : บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 % 2559 % 2558 %
บาท บาท บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 24,398,721                  1.77% 287,413,519               13.19% 148,901,984               4.43%
เงินลงทุนช่ัวคราว 1,045                            0.00% 3,889,033                    0.18% 3,559,020                    0.11%
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 234,972,000               17.03% 258,512,000               11.87% 258,512,000               7.69%
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 258,399,659               18.73% 187,094,210               8.59% 152,798,520               4.54%
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา 305,960                       0.02% 1,143,983                    0.05% 1,092,300                    0.03%
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป -                                -                   -                                -                   -                                -                   
เงินใหกู ยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                                -                   4,000,000                    0.18% 24,000,000                  0.71%
เงินใหกู ยืมระยะส้ันแกกิจการและบุคคลอ่ืน -                                -                   37,829                          0.00% 149,728                       0.00%
เงินใหกู ยืมระยะส้ันแกพนักงาน 318,344                       0.02% 333,535                       0.02% 303,880                       0.01%
สินคาคงเหลือ 6,317,576                    0.46% 12,386,564                  0.57% 14,273,466                  0.42%
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 8,295,888                    0.60% 12,271,549                  0.56% 10,346,202                  0.31%

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 533,009,193               38.63% 767,082,222               35.21% 613,937,098               18.26%

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน -                                -                   -                                -                   -                                -                   
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 251,776,952               18.25% 488,228,618               22.41% 745,006,563               22.15%
เงินลงทุนในบริษัทยอย -                                -                   -                                -                   -                                -                   
เงินลงทุนในกิจการรวมคา -                                -                   -                                -                   1,437,794                    0.04%
เงินลงทุนระยะยาว 214,642,800               15.56% 499,033,350               22.91% 662,828,700               19.71%
สินทรัพยเพ่ือใหเชา 175,622                       0.01% 335,738                       0.02% 670,545                       0.02%
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 5,290,872                    0.38% 5,806,088                    0.27% 6,321,304                    0.19%
อุปกรณ 208,857,159               15.14% 223,487,773               10.26% 244,892,855               7.28%
คาความนิยม -                                -                   -                                -                   -                                -                   
สินทรัพยไมมีตัวตน 125,014,569               9.06% 160,071,624               7.35% 33,917,053                  1.01%
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน -                                -                   -                                -                   1,031,379,297            30.67%
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 356,197                       0.03% -                                -                   -                                -                   
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 40,529,760                  2.94% 34,348,679                  1.58% 22,593,434                  0.67%

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 846,643,932               61.37% 1,411,311,870            64.79% 2,749,047,545            81.74%
รวมสินทรัพย 1,379,653,125            100.00% 2,178,394,091            100.00% 3,362,984,642            100.00%

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชี 2,205,302                    0.16% 149,912                       0.01% 480,888                       0.01%
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 277,428,471               20.11% 198,760,457               9.12% 177,578,404               5.28%
สวนของเจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือ

ใหบริการโทรทัศนที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงป 205,395,512               14.89% 216,807,384               9.95% 205,992,764               6.13%
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 1,227,908                    0.09% 1,105,118                    0.05% 1,266,705                    0.04%
เงินกู ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวของกัน 13,465,638                  0.98% 2,500,000                    0.11% 2,500,000                    0.07%
เงินกู ยืมระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 204,744,278               14.84% 198,863,863               9.13% -                                -                   
เงินกู ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 1,300,000                    0.09% 1,300,000                    0.06% 1,300,000                    0.04%
ภาษีเงินไดคางจาย 2,016,219                    0.15% -                                -                   -                                -                   
ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 3,115,637                    0.23% 3,059,989                    0.14% 2,665,299                    0.08%
ประมาณการหน้ีสินในการรวมคา -                                -                   26,590                          0.00% -                                -                   
เจาหนี้จากหุนเพ่ิมทุน 163,000,000               11.81% 465,600,000               21.37% -                                -                   

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 873,898,964               63.34% 1,088,173,314            49.95% 391,784,060               11.65%
หน้ีสินไมหมุนเวียน

เจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน 216,178,776               15.67% 421,574,287               19.35% 638,381,672               18.98%
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 1,719,972                    0.12% 1,061,369                    0.05% 1,719,887                    0.05%
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 17,777,272                  1.29% 13,830,664                  0.63% 3,618,412                    0.11%
หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 594,257                       0.04% 703,940                       0.03% 93,676                          0.00%

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 236,270,276               17.13% 437,170,261               20.07% 643,813,646               19.14%
รวมหน้ีสิน 1,110,169,240          80.47% 1,525,343,575          70.02% 1,035,597,706            30.79%
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล                    หนวย : บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 % 2559 % 2558 %

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 281,961,297,580 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 281,961,297,580       20437.12% -                                -                   -                                -                   
หุนสามัญ   14,695,874,880 หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท -                                73,479,374,400          3373.10% -                                -                   
หุนสามัญ     8,736,932,320 หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท -                                -                                -                   43,684,661,600          1298.98%

ทุนท่ีออกและชําระแลว
หุนสามัญ   67,886,863,391 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 67,886,863,391          4920.57% -                                -                   -                                -                   
หุนสามัญ     6,292,021,080 หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท -                                31,460,105,400          1444.19% 31,460,105,400          935.48%

สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ  (62,783,929,576) -4550.70%  (26,830,723,462) -1231.67%  (26,830,723,462) -797.82%
เงินรับลวงหนาคาหุน -                                -                   4,126                            0.00%
กําไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,790,000                    0.20% 2,790,000                    0.13% 2,790,000                    0.08%

กําไร(ขาดทุน)สะสม  (3,983,903,607) -288.76%  (3,416,169,390) -156.82%  (1,910,714,176) -56.82%
องคประกอบอ่ืนของสวนของผู ถือหุน  (838,199,017) -60.75%  (553,808,467) -25.42%  (390,013,117) -11.60%

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 283,621,191               20.56% 662,198,208               30.40% 2,331,444,646            69.33%
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  (14,137,306) -1.02%  (9,147,691) -0.42%  (4,057,709) -                   

รวมสวนของผูถือหุน 269,483,885               19.53% 653,050,516               29.98% 2,327,386,937            69.21%
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,379,653,125          100.00% 2,178,394,091          100.00% 3,362,984,642            100.00%



 

-98- 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                      หนวย : บาท  

 
 

2560 % 2559 % 2558 %
บาท บาท บาท

รายไดจากการขายและการใหบรกิาร 374,341,641              100.00% 277,774,866              99.83% 212,143,850              99.71%
รายไดจากการใหเชาทรัพยสนิ -                             -                 468,000                     0.17% 624,000                     0.29%
รวมรายได 374,341,641              100.00% 278,242,866              100.00% 212,767,850              100.00%
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ  (534,895,763) -142.89%  (526,038,603) -189.06%  (501,837,763) -235.86%
ตนทุนจากการใหเชาทรัพยสนิ  (115,040) -0.03%  (309,163) -0.11%  (336,357) -0.16%
รวมตนทุน  (535,010,803) -142.92%  (526,347,766) -189.17%  (502,174,120) -236.02%
กําไร(ขาดทุน)ขัน้ตน  (160,669,162) -42.92%  (248,104,900) -89.17%  (289,406,270) -136.02%
ดอกเบ้ียรับ 10,968,245                2.93% 16,717,928                6.01% 30,184,838                14.19%
รายไดอ่ืน 21,944,424                5.86% 52,532,641                18.88% 25,684,511                12.07%
คาใชจายในการขายและบรกิาร  (69,808,048) -18.65%  (78,197,904) -28.10%  (83,498,786) -39.24%
คาใชจายในการบรหิาร  (223,390,359) -59.68%  (180,703,788) -64.94%  (175,030,444) -82.26%
(หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสญู) รายการโอนกลับ  (1,843,164) -0.49%  (43,069,051) -15.48%  (45,045,421) -21.17%
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน -                             -                  (71,719) -0.03% -                             -                 
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม -                             -                  (2,002,493) -0.72%  (10,798,049) -5.08%
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน -                             -                  (953,903,800) -342.83% -                             -                 
ตนทุนทางการเงิน  (147,594,132) -39.43%  (70,409,167) -25.30%  (58,691,433) -27.58%
สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา -                             -                 156,513                     0.06%  (562,206) -0.26%
กําไร(ขาดทุน)กอน(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได  (570,392,194) -152.37%  (1,507,055,740) -541.63%  (607,163,261) -285.36%
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได  (2,355,658) -0.63%  (22,264) -0.01%  (74,512) -0.04%
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป  (572,747,853) -153.00%  (1,507,078,004) -541.64%  (607,237,773) -285.40%
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ขาย-

สทุธจิากภาษีเงินได  (284,390,550) -75.97%  (163,795,350) -58.87%  (275,143,547) -129.32%
รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได  (284,390,550) -75.97%  (163,795,350) -58.87%  (275,143,547) -129.32%
รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงาน
     ท่ีกําหนดไว-สทุธจิากภาษีเงินได 24,020                       0.01%  (3,216,577) -1.16% 821,214                     0.39%
รวมรายการท่ีจะไมถูกจดัประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได 24,020                       0.01%  (3,216,577) -1.16% 821,214                     0.39%

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อ่ืนสําหรบัป-สุทธิจากภาษีเงินได  (284,366,530) -75.96%  (167,011,927) -60.02%  (274,322,333) -128.93%
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  (857,114,382) -228.97%  (1,674,089,931) -601.66%  (881,560,106) -414.33%

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ  (567,666,934) 99.11%  (1,502,245,941) 99.68%  (605,714,882) 99.75%
สวนท่ีเปนของสวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคุม  (5,080,918) 0.89%  (4,832,063) 0.32%  (1,522,891) 0.25%

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป  (572,747,853) 100.00%  (1,507,078,004) 100.00%  (607,237,773) 100.00%

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ  (852,124,767) 99.42%  (1,669,250,564) 99.71%  (880,037,215) 99.83%
สวนท่ีเปนของสวนไดเสยีท่ีไมมีอํานาจควบคุม  (4,989,615) 0.58%  (4,839,367) 0.29%  (1,522,891) 0.17%

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  (857,114,382) 100.00%  (1,674,089,931) 100.00%  (881,560,106) 100.00%

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขัน้พื้นฐาน  (0.0177)  (0.0477)  (0.0970)
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2560 2559 2558
บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กํา ไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได  (570,392,194)  (1,507,055,740)  (607,163,261)
ปรับรายการกระทบกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 82,941,199                  67,935,030                  65,353,387                  
คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศน -                                77,475,498                  77,475,498                  
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (โอนกลับ) 236,308                       12,688,149                   (185,846)
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน -                                -                                45,181,528                  
หน้ีสงสัยจะสูญ-เงินใหกู ยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน (โอนกลับ) -                                24,000,000                  -                                
หน้ีสงสัยจะสูญ-เงินใหกู ยืมระยะส้ันแกกิจการอ่ืนและบุคคลอ่ืน (โอนกลับ) 761,329                       76,500                          22,093                          
หน้ีสงสัยจะสูญ-เงินใหกู ยืมระยะส้ันพนักงาน (โอนกลับ) 6,000                            -                                
หน้ีสงสัยจะสูญ-สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 839,527                       97,800                          -                                
หน้ีสูญ -                                6,206,601                    27,646                          
ตัดภาษีถูกหัก ณ ท่ีจายเปนคาใชจาย 1,972,365                    2,312,113                    136,028                       
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายหลักทรัพยเพื่อคา  (87,921) -                                
(กําไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย เพื่อคา  (712,000)  (330,000)
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (โอนกลับ) 3,678,354                    1,866,657                     (486,834)
ขาดทุนจากสินคาคงเหลือชํารุด/สูญหาย -                                25,973                          138,723                       
โอนสินคาคงเหลือเปนคาใชจาย -                                445,294                       800,000                       
(กําไร) จากการจําหนายหลักทรัพย -                                -                                 (2,504,027)
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน -                                71,719                          -                                
ตัดเงินลงทุนเปนคาใชจาย -                                -                                
สวนแบง(กํา ไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา -                                 (156,513) 562,206                       
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 312,780                       2,540,424                    380,790                       
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยเพื่อใหเชา 3                                    268                               42,604                          
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม -                                2,002,493                    10,798,049                  
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศน -                                953,903,800               -                                
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 90,465                          34,126                          129,954                       
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยเพื่อใหเชา -                                -                                10,068                          
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน -                                582,872                       -                                
โอนสินทรัพยเปนคาใชจาย 32,000                          24,000                          -                                
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง  (4,496) 2,755                             (1,375)
ประมาณการหน้ีสิน 55,649                          973,332                       -                                
ประมาณการหน้ีสินในการรวมคา (โอนกลับ)  (26,590) -                                
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 4,131,436                    3,377,807                    645,252                       
ดอกเบ้ียตัดจาย-คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศน 24,792,616                  35,607,236                  44,857,289                  
คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกัน 5,804,573                    8,365,381                    -                                
ตนทุนการทํารายการตัดจาย 1,136,137                    4,873,863                    -                                
เงินปนผลรับ  (147,000)  (12,368,050)  (11,339,580)
ดอกเบ้ียรับ  (10,968,245)  (16,717,928)  (30,184,838)
ดอกเบ้ียจาย 115,860,806               21,562,688                  2,950,246                    

กํา ไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน  (339,686,901)  (309,575,853)  (402,354,399)
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

เงินลงทุนช่ัวคราว - หลักทรัพยเพื่อคา 4,687,910                     (14) 1,041,980                    
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  (77,319,830)  (58,564,143)  (9,834,538)
มูลคางานบริการท่ียังไมเร ียกเก็บจากลูกคา 838,023                        (51,683)  (860,787)
เงินใหกู ยืมระยะส้ันแกพนักงาน 9,191                             (29,655) 555,976                       
สินคาคงเหลือ 2,390,634                     (451,021) 402,537                       
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,070,117                     (3,818,956)  (4,260,432)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 73,987,347                   (10,225,314) 23,220,926                  
ประมาณการหน้ีสิน -                                 (578,642)  (2,236,762)
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนของพนักงาน -                                 (1,237,248)  (1,940,523)

เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน (334,023,509)  (384,532,529)  (396,266,021)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
เงนิสดรับจากดอกเบีย้ 10,015,382                13,932,144                36,867,235                
เงนิสดรับจากการขอคืนภาษหีัก ณ ที่จาย 2,208,458                  -                             1,215,953                  
เงนิสดรับจากการขอคืนภาษเีงินไดนิติบคุคล -                             -                             15,711,486                
เงนิสดจายภาษหีัก ณ ที่จาย  (8,901,344)  (12,271,549)  (10,346,202)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน  (330,701,012)  (382,871,934)  (352,817,549)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 259,991,666              256,777,946              185,311,588              
เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผือ่ขาย -                             -                             137,504,027              
เงินสดรับในเงินปนผล 147,000                     12,368,050                11,339,580                
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสัน้แกกจิการที่เกี่ยวของกัน  (2,000,000)  (6,300,000)  (34,417,000)
เงินสดรับจากเงินใหกูยมืระยะสั้นแกกิจการทีเ่กีย่วของกนั 6,000,000                  2,300,000                  9,741,812                  
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสัน้แกกจิการอื่น -                             -                              (10,000,000)
เงินสดรับจากเงินใหกูยมืระยะสั้นแกกิจการและบคุคลอืน่ 76,500                       35,399                       10,000,000                
เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอย -                             -                              (30,811,196)
เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในกิจการรวมคา -                             -                              (2,000,000)
เงินสดรับเงินลงทุนในกิจการรวมคา -                             1,549,177                  -                             
เงินสดจายซ้ือสินทรัพยถาวร  (22,184,631)  (10,191,304)  (67,719,549)
เงินสดรับจากการขายสนิทรัพยถาวร 48,583                       46,287                       998,243                     
เงินสดรับจากการขายสนิทรัพยมีไวเพ่ือขาย -                             -                             4,000                         
เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน  (2,956,755)  (130,459,527)  (24,865,300)
เงินสดจายคาใบอนญุาตใหใชคลื่นความถีเ่พ่ือใหบริการโทรทัศน  (241,600,000)  (241,600,000)  (175,800,000)
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 224,956                     341,918                     -                             

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน  (2,252,681)  (115,132,054) 9,286,205               
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร 2,055,389                   (330,975)  (1,112,716)
เงินสดรับจากเงินกูยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 258,512,000              258,512,000              -                             
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ  (258,512,000)  (258,512,000) -                             
เงินสดรับจากเงินกูยมืระยะสั้นจากบคุคลที่เกี่ยวของกัน 46,500,000                -                             1,300,000                  
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคลทีเ่ก่ียวของกัน  (35,500,000) -                              (1,300,000)
เงินสดรับจากเงินกูยมืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 118,000,000              295,000,000              669,500                     
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสัน้จากกิจการอืน่  (113,244,538)  (95,000,000)  (699,500)
เงินสดจายตนทุนการทํารายการ -                              (6,010,000) -                             
เงินสดจายในเจาหนี้คาทรัพยสิน  (36,442,287) -                             -                             
เงินสดจายในหนี้สนิภายใตสัญญาเชาการเงนิ  (1,433,337)  (1,456,937)  (1,768,776)
เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 473,547,751              -                             90,000,004                
เงินสดรับจากเงินลงทนุจากสวนไดเสียที่ไมมีอาํนาจควบคุม -                             250,008                     -                             
เงินสดรับในเงินรับลวงหนาคาหุน -                             4,126                         -                             
เงินสดรับในเจาหนีจ้ากหุนเพ่ิมทุน -                             465,600,000              -                             
เงินสดจายในเจาหนี้จากหุนเพ่ิมทุน  (302,600,000) -                             
เงินสดจายดอกเบีย้  (80,944,082)  (21,540,699)  (2,313,637)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 69,938,895             636,515,523           84,774,875             
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ  (263,014,798) 138,511,535            (258,756,470)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดตนป 287,413,519           148,901,984           409,958,453           
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดปลายป 24,398,721             287,413,519           151,201,984           
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    หนวย 2560 2559 2558 
อัตราสวนสภาพคลอง         
  อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.61  0.49  1.05  
  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  เทา 0.60  0.48  1.01  
  อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา คร้ัง 1.68  1.41  1.19  
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 217 258 307 
  อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ คร้ัง 8.65  4.46  4.12  
  ระยะเวลาในการจําหนาย (ขาย) สินคา วัน 42 81 88 
  อัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา คร้ัง 2.25  2.80  3.39  
  ระยะเวลาจายชําระหนี้ วัน 162 130 107 
  ระยะเวลาที่ตองใชลงทุน (Cash Cycle) วัน 97 210 288 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร         
  อัตรากําไรขั้นตน % -42.92  -89.17  -136.02  
  อัตรากําไรจากผลการดําเนินงาน % -112.94  -516.33  -257.78  
  อัตรากําไรสุทธิ % -153.00  -541.64  -285.40  
  อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน % -212.54  -230.78  -26.09  
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน         
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม % -41.51  -69.18  -18.06  
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % -274.23  -674.34  -247.96  
  อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม คร้ัง 0.27  0.13  0.06  
อัตราสวนวิเคราะหนโนบายทางการเงิน         
  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 4.12  2.34  0.44  
  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทา 2.86  20.40  9.35  
  อัตราการจายเงินปนผล % - - - 



รายงานของผูสอบบญัชีรับอนญุาต 
 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัทฯ”) และเฉพาะของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะทางการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค 
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามี
ความเปนอิสระจากกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจา
ไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง 
 ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 ซ่ึงระบุวา สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จํานวนเงิน 572.75 ลานบาท และจํานวนเงิน 209.86 ลานบาท ตามลําดับ และ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุมบรษัิทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน จํานวนเงิน 340.89 ลานบาท ซ่ึง
ปจจัยเหลานี้แสดงใหเห็นวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ทั้งนี้ ความเห็นของขาพเจาไมไดเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากเรื่องนี้ 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง  ๆ  ที่ มีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบันตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา เรื่องเหลานี้ไดถูกระบุ
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ นอกจากเรื่องท่ีกลาวไวในสวนของความไมแนนอน
ที่มีสาระสําคัญเกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง ขาพเจาไดกําหนดเรื่องท่ีจะกลาวตอไปนี้เปนเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบเพื่อส่ือสารในรายงานของขาพเจา 

การรับรูรายได 
กลุมบริษัทฯ มีกลยุทธในการเพิ่มยอดขายโฆษณาในรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษควบคูกับการเสนอขาย

โฆษณาแบบหลากหลายส่ือตามความตองการของลูกคา ไดแก  ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน  วิทยุ และหนังสือพิมพ  ซ่ึงมี
การทําสัญญากับลูกคาหลายรายและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาหรือขอตกลงที่ทํากับลูกคามีความหลากหลายเกี่ยวกับ
รูปแบบการโฆษณาในส่ือแตละประเภท  การกําหนดชวงเวลาการลงโฆษณา การกําหนดราคากับลูกคาแตละราย 
รวมถึงการกําหนดราคาอัตราคาโฆษณาขามส่ือของกลุมบริษัทฯ  ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องดังกลาว เนื่องจากกลยุทธการขายโฆษณารูปแบบดังกลาวมีความเส่ียงเกี่ยวกับมูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายได 

 ดังนั้น วิธีการตรวจสอบขาพเจาไดรวมถึงการทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการรบัรูรายไดของกลุมบริษัทฯ 
ที่เกี่ยวของกับวงจรรายไดจากการขายส่ือโฆษณาในรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษควบคูกับการขายโฆษณาแบบ
หลากหลายส่ือ และระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของ สุมตัวอยางสัญญาขายหรือขอตกลงที่ทํากับลูกคาเพื่อตรวจสอบ
การรับรูรายไดวามีการรับรูรายไดดวยมูลคาท่ีถูกตอง และมีการลงโฆษณาใหแกลูกคา เปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา
ขายหรือขอตกลงท่ีทํากับลูกคา ตรวจสอบการรับรูรายไดวามีความสอดคลองกับนโยบายการรับรูรายไดของกลุมบริษัทฯ 
และเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

การวัดมูลคาเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 44.3 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยหลายแหง ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย จํานวนเงิน 1,669.70 ลานบาท และมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
จํานวนเงิน 1,366.32 ลานบาท เงินใหกูยืมดังกลาวเปนการใหกูยืมเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษัทยอย
ยังคงมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน เงินใหกูยืมตองแสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับซ่ึงมูลคาสุทธิที่จะไดรับขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมาก เนื่องจาก
กระบวนการในการกําหนดมูลคาสุทธิที่จะไดรับของเงินใหกูยืมฝายบริหารตองใชดุลยพินิจท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการ
ประเมินฐานะการเงิน การคาดการณผลการดําเนินงาน ประมาณการกระแสเงินสด และการประเมินแผนงานในอนาคต
ของบริษัทยอย ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอมูลคาสุทธิที่จะไดรับของเงินใหกูยืมดังกลาว ขาพเจาจึงใหความสําคัญในการ
ตรวจสอบเรื่องดังกลาว 
 ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของขาพเจาไดรวมถึงการทําความเขาใจในการกระบวนการกําหนดนโยบายในการ
พิจารณามูลคาสุทธิที่จะไดรับของเงินใหกูยืมของฝายบริหาร ประเมินความสมเหตุสมผลของขอสมมติที่ใชในการจัดทําแผนงาน 
และการคาดการณกระแสเงินสดในอนาคต  การพิจารณาความสามารถในการจายชําระเงินใหกูยืมของบริษัทยอยแตละแหง 
และการพิจารณาการรับชําระหนี้ของเงินใหกูยืมภายหลังรอบระยะเวลาบัญชี 
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เรื่องอื่น 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

และของเฉพาะบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขและใหขอสังเกต
เกี่ยวกับความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทฯ ตามรายงานลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 

 
ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป แตไม
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น 
ซ่ึงคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจา
ไมไดใหความเช่ือม่ันตอขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานและ
พิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรูที่ไดรับ
จากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองส่ือสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดย
ถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณา
วาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง(ตามความเหมาะสม) 
และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ 
หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและ      

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวยความเช่ือม่ันอยาง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวน การแสดงขอมูล 
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซ่ึงจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ 
ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจา
ตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันท่ีใน
รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให
กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณใน
รูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 
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 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทฯ เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัทฯ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ
แตผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของ
การตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจนเรื่อง
อื่นซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ี
ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

จากเรื่องท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเรื่องดังกลาวในรายงาน
ของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา
ผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 (นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์) 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 24,398,720.67           287,413,518.98       148,901,983.66     5,812,297.08            233,426,574.70         123,633,237.42     
เงินลงทุนชั่วคราว 8 1,044.72                  3,889,033.43           3,559,019.80         -                           3,888,000.00            3,558,000.00         
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 24.1 234,972,000.00         258,512,000.00       258,512,000.00     -                           -                           -                        
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 9 258,399,658.93         187,094,210.05       152,798,519.60     106,971,837.40       42,462,813.38          68,372,667.83       
มูลคางานบริการท่ียังไมเรียกเก็บจากลูกคา 10 305,960.08               1,143,983.08           1,092,299.71         305,960.08               1,143,983.08            1,092,299.71         
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดรับชําระภายในหน่ึงป 11 -                           -                          -                        -                           -                           -                        
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 44.3 -                           4,000,000.00           24,000,000.00       303,380,620.45       82,780,620.45          1,537,880,620.45  
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการและบุคคลอื่น 12 -                           37,828.80                149,727.81            -                           -                           -                        
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกพนักงาน 318,344.45               333,534.95              303,879.64            282,316.29               242,676.91               127,754.91            
สินคาคงเหลือ 13 6,317,576.09            12,386,563.68         14,273,465.75       -                           -                           179,367.76            
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 8,295,888.03            12,271,548.63         10,346,201.67       294,360.24               1,382,496.50            395,120.35            

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 533,009,192.97         767,082,221.60       613,937,097.64     417,047,391.54       365,327,165.02         1,735,239,068.43  
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 11 -                           -                          -                        -                           -                           -                        
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 14 251,776,951.97         488,228,617.60       745,006,563.40     2,667,655.94            3,829,235.25            3,775,972.26         
เงินลงทุนในบริษัทยอย 15 -                           -                          -                        55,299,760.00         95,999,940.00          730,187,681.15     
เงินลงทุนในการรวมคา 17 -                           -                          1,437,793.58         -                           -                           -                        
เงินลงทุนระยะยาว 18 214,642,800.00         499,033,350.00       662,828,700.00     214,642,800.00       499,033,350.00         662,828,700.00     
สินทรัพยเพ่ือใหเชา 19 175,622.29               335,738.06              670,545.07            46.93                        115,089.73               504,125.17            
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 20 5,290,871.98            5,806,087.85           6,321,303.71         5,290,871.98            5,806,087.85            6,321,303.71         
อุปกรณ 21 208,857,159.10         223,487,773.30       244,892,854.80     2,077,428.02            2,157,058.28            4,038,701.45         
คาความนิยม 22 -                           -                          -                        -                           -                           -                        
สินทรัพยไมมีตัวตน 23 125,014,569.15         160,071,623.86       33,917,053.27       59,479.13                 102,991.50               160,955.45            
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน 24.1 -                           -                          1,031,379,297.28  -                           -                           -                        
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 25 356,197.40               -                          -                        -                           -                           -                        
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 40,529,759.66           34,348,678.92         22,593,433.73       4,791,163.90            5,702,823.04            5,311,770.03         

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 846,643,931.55         1,411,311,869.59    2,749,047,544.84  284,829,205.90       612,746,575.65         1,413,129,209.22  
รวมสินทรัพย 1,379,653,124.52      2,178,394,091.19    3,362,984,642.48  701,876,597.44       978,073,740.67         3,148,368,277.65  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 1 มกราคม 2559
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี 2,205,301.57            149,912.49              480,887.73            -                           -                           -                        
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 27 277,428,470.64         198,760,457.11       177,578,403.88     65,081,387.39         18,166,047.17          18,907,274.92       
สวนของเจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือ
ใหบริการโทรทัศนท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 24.2 205,395,511.55         216,807,384.16       205,992,764.05     -                           -                           -                        

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 31 1,227,908.09            1,105,118.35           1,266,704.88         129,175.92               407,740.31               390,092.90            

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 44.3 13,465,637.69           2,500,000.00           2,500,000.00         -                           -                           -                        
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอื่น 28 204,744,278.33         198,863,863.02       -                        -                           -                           -                        
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น 29 1,300,000.00            1,300,000.00           1,300,000.00         -                           -                           -                        
ภาษีเงินไดคางจาย 2,016,218.88            -                          -                        -                           -                           -                        
ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน 32 3,115,637.24            3,059,988.74           2,665,299.09         3,115,637.24            2,996,490.42            2,665,299.09         
ประมาณการหน้ีสินในการรวมคา 17 -                           26,590.29                -                        -                           -                           -                        
เจาหนี้จากหุนเพ่ิมทุน 30 163,000,000.00         465,600,000.00       -                        163,000,000.00       465,600,000.00         -                        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 873,898,963.99         1,088,173,314.16    391,784,059.63     231,326,200.55       487,170,277.90         21,962,666.91       
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน 24.2 216,178,775.95         421,574,287.49       638,381,671.62     -                           -                           -                        
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 31 1,719,971.51            1,061,369.49           1,719,886.76         -                           129,176.35               536,916.78            
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 33 17,777,271.54           13,830,663.91         3,618,411.63         5,715,333.00            2,524,458.00            1,900,281.00         
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 25 594,256.64               703,939.71              93,676.12              -                           -                           -                        

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 236,270,275.64         437,170,260.60       643,813,646.13     5,715,333.00            2,653,634.35            2,437,197.78         
รวมหนี้สิน 1,110,169,239.63      1,525,343,574.76    1,035,597,705.76  237,041,533.55       489,823,912.25         24,399,864.69       
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 34
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 281,961,297,580 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 281,961,297,580.00  -                          -                        281,961,297,580.00 -                           -                        
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

ทุนท่ีออกและชําระแลว
หุนสามัญ   67,886,863,391 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 67,886,863,391.00    -                          -                        67,886,863,391.00  -                           -                        
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

สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ (62,783,929,576.07)   (26,830,723,462.00) (26,830,723,462.00) (62,783,929,576.07) (26,830,723,462.00)  (26,830,723,462.00)
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 (3,983,903,606.99)     (3,416,169,389.76)   (1,910,714,175.64) (3,812,623,682.09)   (3,600,051,716.83)    (1,128,124,356.09) 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (838,199,016.81)       (553,808,466.81)      (390,013,116.81)    (828,265,068.95)      (543,874,518.95)       (380,079,168.95)   

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 283,621,191.13         662,198,207.63       2,331,444,645.55  464,835,063.89       488,249,828.42         3,123,968,412.96  
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 16 (14,137,306.24)         (9,147,691.20)          (4,057,708.83)        -                           -                           -                        

รวมสวนของผูถือหุน 269,483,884.89         653,050,516.43       2,327,386,936.72  464,835,063.89       488,249,828.42         3,123,968,412.96  
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,379,653,124.52      2,178,394,091.19    3,362,984,642.48  701,876,597.44       978,073,740.67         3,148,368,277.65  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท บาท บาท บาท

รายไดจากการขายและการใหบริการ 374,341,641.16       277,774,866.25    1,142,434.56             6,093,510.59        
รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน -                           468,000.00           507,570.00                983,400.00           
รวมรายได 374,341,641.16       278,242,866.25    1,650,004.56             7,076,910.59        
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (534,895,763.09)      (526,038,602.64)  (544,766.71)               (4,366,764.11)       
ตนทุนจากการใหเชาทรัพยสิน (115,039.80)             (309,163.37)         (115,039.80)               (309,163.37)          
รวมตนทุน (535,010,802.89)      (526,347,766.01)  (659,806.51)               (4,675,927.48)       
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน (160,669,161.73)      (248,104,899.76)  990,198.05                2,400,983.11        
ดอกเบี้ยรับ 10,968,245.38         16,717,927.62      77,174,771.58           93,521,757.24      
รายไดอื่น 21,944,424.34         52,532,641.43      4,749,220.12             18,780,713.53      
คาใชจายในการขายและบริการ (69,808,047.98)        (78,197,904.43)    (1,954,464.07)            (2,823,778.74)       
คาใชจายในการบริหาร (223,390,358.51)      (180,703,788.05)  (50,314,256.34)          (50,378,092.19)     
(หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ) รายการโอนกลับ (1,843,164.03)          (43,069,050.63)    (113,213,093.98)        (910,812,567.56)   
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน -                           (71,719.06)           (40,700,000.00)          (1,622,385,396.15)
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม -                           (2,002,492.90)      -                             -                        
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน -                           (953,903,799.57)  -                             -                        
ตนทุนทางการเงิน (147,594,131.78)      (70,409,167.45)    (86,593,044.62)          (33,650.98)            
สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา -                           156,512.62           -                             -                          
กําไร(ขาดทุน)กอน(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได (570,392,194.31)      (1,507,055,740.18) (209,860,669.26)        (2,471,730,031.74)
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได 39 (2,355,658.36)          (22,263.59)           -                             -                        
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (572,747,852.67)      (1,507,078,003.77) (209,860,669.26)        (2,471,730,031.74)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได (284,390,550.00)        (163,795,350.00)    (284,390,550.00)        (163,795,350.00)     
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน
   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได (284,390,550.00)      (163,795,350.00)  (284,390,550.00)        (163,795,350.00)   

รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงาน
   ที่กําหนดไว-สุทธิจากภาษีเงินได 24,020.40                  (3,216,577.00)        (2,711,296.00)            (197,329.00)            
รวมรายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน
   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได 24,020.40                (3,216,577.00)      (2,711,296.00)            (197,329.00)          

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษีเงินได (284,366,529.60)      (167,011,927.00)  (287,101,846.00)        (163,992,679.00)   
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (857,114,382.27)      (1,674,089,930.77) (496,962,515.26)        (2,635,722,710.74)
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (567,666,934.43)      (1,502,245,941.02)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (5,080,918.24)          (4,832,062.75)      

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (572,747,852.67)      (1,507,078,003.77)
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (852,124,767.23)      (1,669,250,564.12)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (4,989,615.04)          (4,839,366.65)      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป (857,114,382.27)      (1,674,089,930.77)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน 35 (0.0177)                    (0.0477)                (0.0065)                      (0.0786)                 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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 2559 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    
รายการกับผูเปนเจาของ

เงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
เงินรับลวงหนาคาหุน -                           -                           4,126.20           -                               -                        -                              -                         -                            4,126.20                  -                        4,126.20                  
เงินลงทุนจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                           -                           -                    -                               -                        -                              -                         -                            -                           250,007.50          250,007.50              
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ -                           -                           -                    -                               -                        -                              -                         -                            -                           (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)            
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)  

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       
รายการกับผูเปนเจาของ

เงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
การเพิ่มหุนสามัญ 34 36,426,757,991.00  (35,953,206,114.07) (4,126.20)          -                               -                        -                              -                         -                            473,547,750.73       -                        473,547,750.73       
รวมเงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน 36,426,757,991.00  (35,953,206,114.07) (4,126.20)          -                               -                        -                              -                         -                            473,547,750.73       -                        473,547,750.73       

รวมรายการกับผูเปนเจาของ 36,426,757,991.00  (35,953,206,114.07) (4,126.20)          -                               -                        -                              -                         -                            473,547,750.73       -                        473,547,750.73       
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป -                           -                           -                    -                               (567,666,934.43)   -                              -                         -                            (567,666,934.43)      (5,080,918.24)      (572,747,852.67)     
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                           -                           -                    -                               (67,282.80)            (284,390,550.00)          -                         (284,390,550.00)       (284,457,832.80)      91,303.20            (284,366,529.60)     
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                           -                           -                    -                               (567,734,217.23)   (284,390,550.00)          -                         (284,390,550.00)       (852,124,767.23)      (4,989,615.04)      (857,114,382.27)     

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 67,886,863,391.00  (62,783,929,576.07) -                    2,790,000.00                (3,983,903,606.99) (828,265,068.95)          (9,933,947.86)        (838,199,016.81)       283,621,191.13       (14,137,306.24)    269,483,884.89       

กําไร(ขาดทุน)สะสม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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 2559 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      
รายการกับผูเปนเจาของ

เงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
เงินรับลวงหนาคาหุน -                        -                         4,126.20           -                                -                        -                                                  4,126.20                    
การเพิ่มหุนสามัญ 34 -                        -                         -                   -                                -                        -                                                  -                            
รวมเงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน -                        -                         4,126.20           -                                -                        -                                                  4,126.20                    

รวมรายการกับผูเปนเจาของ -                        -                         4,126.20           -                                -                        -                                                  4,126.20                    
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)     

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         
รายการกับผูเปนเจาของ

เงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
การเพิ่มหุนสามัญ 34 36,426,757,991.00 (35,953,206,114.07) (4,126.20)         -                                -                        -                                                  473,547,750.73         
รวมเงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน 36,426,757,991.00 (35,953,206,114.07) (4,126.20)         -                                -                        -                                                  473,547,750.73         

รวมรายการกับผูเปนเจาของ 36,426,757,991.00 (35,953,206,114.07) (4,126.20)         -                                -                        -                                                  473,547,750.73         
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป -                        -                         -                   -                                (209,860,669.26)   -                                                  (209,860,669.26)        
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                        -                         -                   -                                (2,711,296.00)       (284,390,550.00)                             (287,101,846.00)        
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                        -                         -                   -                                (212,571,965.26)   (284,390,550.00)                             (496,962,515.26)        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 67,886,863,391.00 (62,783,929,576.07) -                   2,790,000.00                 (3,812,623,682.09) (828,265,068.95)                             464,835,063.89         

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



11

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (570,392,194.31)      (1,507,055,740.18) (209,860,669.26)      (2,471,730,031.74)    
ปรับรายการกระทบกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 82,941,198.61         67,935,030.47        1,845,563.96           2,832,355.67            
คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน -                          77,475,497.71        -                          -                           
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน (โอนกลับ) 236,307.96              12,688,149.46        613,093.98              1,836,589.39            
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน (โอนกลับ) -                          24,000,000.00        112,600,000.00       902,790,000.00        
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการอื่นและบุคคลอื่น (โอนกลับ) 761,328.80              76,500.00              -                          -                           
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืมระยะส้ันพนักงาน (โอนกลับ) 6,000.00                  -                         -                          -                           
หนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 839,527.27              97,800.00              -                          -                           
หนี้สูญ -                          6,206,601.17          -                          6,185,978.17            
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จายเปนคาใชจาย 1,972,365.22           2,312,112.73          425,920.88              -                           
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายหลักทรัพยเพ่ือคา (87,921.00)              -                         (87,921.00)               -                           
(กําไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพ่ือคา (712,000.00)             (330,000.00)           (712,000.00)             (330,000.00)              
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (โอนกลับ) 3,678,354.04           1,866,657.13          -                          (214,605.04)              
ขาดทุนจากสินคาคงเหลือชํารุด/สูญหาย -                        25,972.80            -                          25,972.80               

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ุ ุ ูญ , ,
โอนสินคาคงเหลือเปนคาใชจาย -                          445,293.50            -                          368,000.00               
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน -                          71,719.06              40,700,000.00         1,622,385,396.15     
ตัดเงินลงทุนเปนคาใชจาย -                          -                         180.00                     -                           
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา -                          (156,512.62)           -                          -                           
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 312,780.20              2,540,423.99          -                          130,629.38               
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยเพ่ือใหเชา 3.00                         267.84                   -                          267.84                      
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม -                          2,002,492.90          -                          -                           
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน -                          953,903,799.57      -                          -                           
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 90,464.92                34,125.90              (1,999.00)                 (8,591.00)                  
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยเพ่ือใหเชา -                          -                         (17,997.00)               -                           
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน -                          582,871.70            -                          -                           
โอนสินทรัพยเปนคาใชจาย 32,000.00                24,000.00              -                          -                           
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดข้ึนจริง (4,495.78)                2,755.44                -                          -                           
ประมาณการหนี้สิน 55,648.50                973,331.83            119,146.82              909,833.51               
ประมาณการหนี้สินในการรวมคา (โอนกลับ) (26,590.29)              -                         -                          -                           
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 4,131,435.63           3,377,807.16          479,579.00              426,848.00               
ดอกเบี้ยตัดจาย-คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน 24,792,615.85         35,607,235.98        -                          -                           
คาธรรมเนียมหนังสือคํ้าประกัน 5,804,573.12           8,365,380.82          -                          -                           
ตนทุนการทํารายการตัดจาย 1,136,136.99           4,873,863.01          -                          -                           
เงินปนผลรับ (147,000.00)             (12,368,050.00)      (147,000.00)             (12,368,050.00)         
ดอกเบี้ยรับ (10,968,245.38)        (16,717,927.62)      (77,174,771.58)        (93,521,757.24)         
ดอกเบี้ยจาย 115,860,805.82       21,562,687.64        86,593,044.62         33,650.98                 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (339,686,900.83)      (309,575,852.61)    (44,625,828.58)        (40,247,513.13)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



12

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท บาท บาท บาท

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพ่ือคา 4,687,909.71           (13.63)                    4,687,921.00           -                           
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน (77,319,829.56)        (58,564,142.50)      (1,745,511.54)          (4,977,364.10)           
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา 838,023.00              (51,683.37)             838,023.00              (51,683.37)                
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกพนักงาน 9,190.50                  (29,655.31)             (39,639.38)               (114,922.00)              
สินคาคงเหลือ 2,390,633.55           (451,021.36)           -                          -                           
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,070,117.28           (3,818,956.24)        (278,620.00)             2,150,922.11            

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 73,987,347.27         (10,225,313.83)      11,346,207.27         (741,227.75)              
ประมาณการหนี้สิน -                          (578,642.18)           -                          (578,642.18)              
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนของพนักงาน -                          (1,237,248.00)        -                          -                           

เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน (334,023,509.08)      (384,532,529.03)    (29,817,448.23)        (44,560,430.42)         
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 10,015,382.48         13,932,143.99        204,864.53              799,866.95               
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จาย 2,208,458.12           -                         2,146,854.77           -                           
เงินสดจายภาษีหัก ณ ที่จาย (8,901,343.58)          (12,271,548.63)      (294,360.25)             (1,382,496.50)           

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (330,701,012.06)    (382,871,933.67)  (27,760,089.18)        (45,143,059.97)       ุ ( ) ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 259,991,665.63       256,777,945.80      1,161,579.31           (53,262.99)                
เงินสดรับในเงินปนผล 147,000.00              12,368,050.00        147,000.00              12,368,050.00          
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน (2,000,000.00)          (6,300,000.00)        (343,900,000.00)      (317,100,000.00)       
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 6,000,000.00           2,300,000.00          11,500,000.00         869,410,000.00        
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการและบุคคลอื่น 76,500.00                35,399.01              -                          -                           
เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย -                          -                         -                          (988,197,655.00)       
เงนิสดรับเงินลงทุนในกิจการรวมคา -                          1,549,177.43          -                          -                           
เงินสดจายซ้ือสินทรัพยถาวร (22,184,630.67)        (10,191,304.35)      (1,092,166.66)          (119,403.47)              
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 48,583.18                46,287.17              2,000.00                  8,600.00                   
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยเพ่ือใหเชา -                          -                         18,000.00                -                           
เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (2,956,755.44)          (130,459,526.98)    -                          -                           
เงินสดจายคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน (241,600,000.00)      (241,600,000.00)    -                          -                           
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 224,955.90              341,917.71            12,793,300.59         113,439,686.51        

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (2,252,681.40)        (115,132,054.21)  (319,370,286.76)      (310,243,984.95)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท บาท บาท บาท

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2,055,389.08           (330,975.24)           -                          -                           
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 258,512,000.00       258,512,000.00      -                          -                           
เงินสดจายเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (258,512,000.00)      (258,512,000.00)    -                          -                           
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวของกัน 46,500,000.00         -                         -                          -                           
เงินสดจายเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวของกัน (35,500,000.00)        -                         -                          -                           
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอื่น 118,000,000.00       295,000,000.00      -                          -                           
เงินสดจายเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอื่น (113,244,537.79)      (95,000,000.00)      -                          -                           
เงินสดจายตนทุนการทํารายการ -                          (6,010,000.00)        -                          -                           
เงินสดจายในเจาหนี้คาทรัพยสิน (36,442,287.27)        -                         -                          -                           
เงินสดจายในหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (1,433,337.16)          (1,456,936.72)        (423,744.26)             (423,744.00)              
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 473,547,750.73       -                         473,547,750.73       -                           
เงินสดรับจากเงินลงทุนจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                          250,007.50            -                          -                           
เงินสดรับในเงินรับลวงหนาคาหุน -                          4,126.20                -                          4,126.20                   
เงินสดรับในเจาหนี้จากหุนเพ่ิมทนุ -                          465,600,000.00      -                          465,600,000.00        
เงินสดจายในเจาหนี้จากหุนเพ่ิมทุน (302,600,000.00)    -                       (302,600,000.00)      -                         ุ ุ , , , ,
เงินสดจายดอกเบี้ย (80,944,082.44)        (21,540,698.54)      (51,007,908.15)        -                           

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 69,938,895.15       636,515,523.20    119,516,098.32       465,180,382.20      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (263,014,798.31)    138,511,535.32    (227,614,277.62)      109,793,337.28      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 7 287,413,518.98     148,901,983.66    233,426,574.70       123,633,237.42      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 7 24,398,720.67       287,413,518.98    5,812,297.08           233,426,574.70      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
1.1 ขอมูลจัดตั้งบรษิัทฯ และลักษณะธุรกิจ 

บริษัทฯ จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 
2541 และจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2547 ทะเบียนเลขท่ี 0107547000290 
สํานักงานใหญของบริษัทตั้งอยูท่ีอาคารเลาเปงงวน 1 ช้ัน 18 โซนเอ เลขท่ี 333 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวรและจัดหาฮารดแวรใ หก ับลูกคา  
รวมถึงการใหบริการรับเหมางานจัดจาง บริษัทยอยดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับส่ือบริการโทรทัศน และวิทยุ
บริการอินเตอรเน็ต การผลิตขาวสาร การผลิตรายการ การใหบริการส่ือออนไลน การจําหนายส่ือส่ิงพิมพ 
และดานการจําหนายและใหบริการเครื่องมือและอุปกรณตรวจสอบดานชีวอนามัย และจําหนายหนังสือ 

 

1.2 การดําเนนิงานตอเนื่อง 
ตามงบการเงินรวม กลุมบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

จํานวนเงิน 572.75 ลานบาท และจํานวนเงิน 1,507.08 ลานบาท ตามลําดับ และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนจํานวนเงิน 340.89 ลานบาท และ
จํานวนเงิน 321.09 ลานบาท ตามลําดับ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวนเงิน 209.86 ลานบาท และจํานวนเงิน 2,471.73 ลานบาท 
ตามลําดับ ปจจัยเหลานี้แสดงใหเห็นวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย
อยางมีนัยสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ตาม 
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําขึ้นตามเกณฑการดําเนินงานตอเนื่องโดยกลุมบริษัทฯ  
มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
แผนการดําเนนิงานของกลุมบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีแผนจะจัดหาแหลงเงินทุนจากการกูยืมระยะส้ัน โดยใชสินทรัพยเปนหลักประกัน 
แผนการขายสินทรัพย รวมถึงแผนการจัดหาเงินทุนโดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนภายในป 2561 เพ่ือนําเงินมา
จายชําระเจาหนี้คาหุนเพ่ือเปนการลดภาระตนทุนทางการเงิน และเงินทุนสวนที่เหลือใชสําหรับเปน
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ 
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กลุมบริษัทฯ สวนธุรกิจระบบสารสนเทศจากการขายสินคาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และใหบริการ
ดานการปรึกษาและออกแบบระบบ  และติดตั้งระบบสารสนเทศของงานโครงการท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
และชีวอนามัย คาดวาจะมีรายไดอยางตอเนื่องในป 2561 โดยจะมีการควบคุมตนทุนและคาใชจายอยาง
รัดกุม   

กลุมบริษัทฯ สวนธุรกิจส่ือคาดวาจะมีรายไดเพ่ิมขึ้นในป 2561 จากการเพ่ิมยอดขายโฆษณาในทุกส่ือ 
และเพ่ิมฐานรายไดอ่ืนๆ เชน การใหเชาเวลาสถานี  รายไดจากส่ือออนไลน  การจัดโครงการหรือกิจกรรม
พิเศษท่ีอยูในกระแสความสนใจของประชาชน เปนตน รวมท้ังการสรางพันธมิตรในการผลิตรายการ
ออกอากาศเพ่ือลดตนทุน และการควบคุมคาใชจายอยางรัดกุม ประกอบกับการจัดใหมีกิจกรรมท่ีตอเนือ่ง
สัมพันธกับงานขาวและรายการตางๆ  ประชาสัมพันธใหผูรับชมเขาถึงไดอยางแพรหลายมากขึ้น สงผล
ใหกลุมบริษัทยอยสามารถลดผลขาดทุนลงได และสามารถทยอยจายชําระหนี้แกบริษัทใหญได รวมถึงการ
จัดหาแหลงเงินทุนจากการกูยืมระยะส้ัน เพ่ือเสริมสภาพคลอง และสวนของเงินกูยืมของบริษัทยอยท่ีจะครบ
กําหนดชําระภายในป 2561 บริษัทยอยอยูระหวางการเจรจาเพ่ือขอขยายระยะเวลาการจายชําระคืน และมี
แผนจะทยอยผอนชําระเงินกูยืมกับเจาหนี้ดังกลาว 
 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงนิ 
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความและแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

2.2 การจัดรายการในงบการเงินเปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดรายการยอ
ท่ีตองมีในงบการเงิน 

2.3 ในการจัดทํางบการเงินเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารของบริษัทฯ ตองใช
การประมาณการและขอสมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได คาใชจาย 
สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น ผลท่ีเกิดขึ้นจรงิอาจ
แตกตางไปจากจํานวนท่ีไดประมาณการไว 

2.4 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเปนรายงานทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย 
รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. เกณฑการจัดทํางบการเงนิรวม 
3.1 ในการจัดทํางบการเงินรวมถือหลักเกณฑการรวมเฉพาะบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมของ 

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

ชื่อบริษัท อัตรารอยละของการถือหุน จัดตั้งในประเทศ ประเภทกิจการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี   
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559   
บริษัทถือหุนทางตรงในบริษัทยอย     
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด 99.99 99.99 ประเทศไทย ตัวแทนจําหนายและใหบริการเก่ียวกับ

สินคาเทคโนโลยี 
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด 99.99 99.99 ประเทศไทย ใหบริการดานการผลิตขาวสารและผลิต

รายการโทรทัศน 
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 93.17 93.17 ประเทศไทย ใหบริการขอมูลขาวสาร ผลิตขาว  และ

รายการทางโทรทัศน 
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น 

อินทิเกรเตอร จํากัด 
90.00 90.00 ประเทศไทย จํ าหน ายและใหบริการติ ดตั้ ง ระบบ

โครงการ เ ก่ี ย ว กับสิ่ ง แวดล อม  และ
ตรวจสอบดานชีวอนามัย 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด 99.99 99.99 ประเทศไทย ใหบริการดานสถานีวิทยุและสื่อสมัยใหม
บริษัท กรีน เนต็ 1282 จํากัด 99.99 99.99 ประเทศไทย ใหบริการข อมู ลข าวสารผ านโทรศัพท  

เคล่ือนท่ี อินเตอรเน็ท สื่ออิเล็กทรอนิกส
และจําหนายหนังสือ  

บริษัทฯ ถือหุนทางออมผานบริษัทยอย     
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด  99.99 99.99 ประเทศไทย ใหบริการสื่อโทรทัศนในระบบดิจิตอล 
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 6.83 6.83 ประเทศไทย ใหบริการขอมูลขาวสาร ผลิตขาว  และ

รายการทางโทรทัศน 
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 80.00 80.00 ประเทศไทย การผลิตและจําหนายสื่อสิ่งพิมพ 
 

3.2 เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 99.99 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯ คํานวณ
เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเสมือนหนึ่งถือหุนรอยละ 100 

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

กับบริษัทฯ 
 
 
 



17 
 

4. การนํานโยบายการบญัชีใหมมาถอืปฏิบัติ 
กลุมบริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความ

มาตรฐานการบัญชีใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม 
ท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติโดยไม
มีผลกระทบตอรายงานทางการเงินงวดปจจุบัน 

 

5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยงัไมมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ีประกาศใชแลวแตยังไมมีผลบังคับใชในรอบระยะเวลา
รายงานปจจุบัน ซ่ึงบริษัทฯ ยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันท่ีมีผลบังคับใช มีดังตอไปนี้ 
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออก

จากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ี

ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) สวนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) การรวมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรงุ 2560) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) การวัดมูลคายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของ

อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถือหุน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน  ฉบับท่ี  1
(ปรับปรุง 2560) 

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ี เกิด ข้ึนจากการรื้อถอน  
การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน  ฉบับท่ี  4
(ปรับปรุง 2560) 

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน  ฉบับท่ี  5
(ปรับปรุง 2560) 

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน  ฉบับท่ี  7
(ปรับปรุง 2560) 

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29
(ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  10
(ปรับปรุง 2560) 

การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  12
(ปรับปรุง 2560) 

ขอตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  13
(ปรับปรุง 2560) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  14 
(ปรับปรุง 2560)  
 

ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนด
เงินทุนข้ันตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง 
ผลประโยชนของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  15
(ปรับปรุง 2560) 

สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  17
(ปรับปรุง 2560) 

การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  18
(ปรับปรุง 2560) 

การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  20
(ปรับปรุง 2560) 

ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  21
(ปรับปรุง 2560) 

เงินท่ีนําสงรัฐ

 

ฝายบริหารของบริษัทฯ เช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตอรายงานทางการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติในงวดท่ีมีผลบังคับใช 
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6. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
6.1 เกณฑการวัดมูลคาท่ีใชจัดทํางบการเงิน 

เกณฑการวัดมูลคาท่ีใชจัดทํางบการเงิน คือ เกณฑราคาทุนเดิม โดยใชรวมกับเกณฑอ่ืนๆ สําหรับ
สินทรัพยและหน้ีสินบางประเภทท่ีมีการใช เกณฑการวัดมูลคาอ่ืนไดเปดเผยเกณฑการวัดมูลคาท่ีใช
ในนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวของ 

6.2 เครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินลงทุน ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน และเงินใหกูยืม หนี้สินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบดวยเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืนและเงินกูยืม ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับ
รายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอท่ีเกี่ยวของ 

6.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวัน   

และประจําไมเกิน 3 เดือน ท่ีไมติดภาระค้ําประกัน 
6.4 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน  
  ลูกหนี้การคา ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ  
  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับ

การชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเม่ือทราบวาเปนหนี้สูญ 
6.5 มูลคางานบริการท่ียังไมเรียกเก็บจากลูกคา 
  มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา แสดงถึงมูลคางานที่ยังไมเรียกเก็บซึ่งคาดวาจะ

เก็บไดจากลูกคาสําหรับสัญญางานบริการที่มีอยู ณ วันนั ้น แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับตาม
อัตราสวนของงานที่ทําเสร็จซึ่งคํานวณตามอัตราสวนตนทุนของงานใหบริการที่เกิดขึ้นกับตนทุน
ทั้งหมดที่ประมาณวาใชในการใหบริการตามสัญญา ตนทุนงานบริการวัดมูลคาดวยตนทุนการ
บริการบวกคาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการตามสัญญา 

  มูลคางานบริการท่ียังไมเรียกเก็บจากลูกคาแสดงเปนรายการแยกตางหากภายใตสินทรัพย
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินผลตางของจํานวนท่ีเรียกเก็บจากลูกคาท่ีสูงกวารายไดคาบริการท่ีรับรู
จะแสดงเปนหนี้สินอ่ืนภายใตหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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6.6 สินคาคงเหลือ 
  สินคาคงเหลือ แสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใด

จะต่ํากวา  
  ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซ้ือ หรือตนทุนอ่ืนเพ่ือใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพปจจุบัน 
  มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจาย

ท่ีจําเปนในการขาย 
  ประมาณการลดหนี้ท่ีเกิดจากการรับคืนหนังสือประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากอัตรายอดรับคืน

เทียบกับยอดสงในอดีตโดยถัวเฉล่ีย 
6.7 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในการรวมคา 
  เงินลงทุนในการรวมคาตามงบการเงินรวมรับรูตามวิธีสวนไดเสีย 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

   เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกตามวิธีราคาทุนหักดวยคาเผื่อ
การดอยคาสะสมของเงินลงทุน  

 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอ่ืน 
 ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซ่ึงถือไวเพ่ือคา 

จัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและแสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

 ตราสารหนี้และตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไว
เพ่ือคาหรือตั้งใจถือไวจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผ่ือขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรก
เงินลงทุนเผ่ือขายแสดงในมูลคายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาและ
ผลตางจากสกุลเงินตราตางประเทศของรายการ ท่ีเปนตัวเงิน บันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน 
สวนผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุนเม่ือมีการตัดจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน
โดยตรงเขากําไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเปนเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตองบันทึกดอกเบ้ียในกําไร
หรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
  เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชี
และรวมถึงกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน 
จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
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6.8 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทฯ เปนท่ีดินและอาคารชุดที่บริษัทถือครองไวโดยท่ี
ปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชงานในอนาคตและ/หรือมีไวเพ่ือหาประโยชนจากรายได
คาเชา หรือจากการเพ่ิมมูลคาของสินทรัพย บริษัทฯ วัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนตามราคาทุน
หักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี)   
  คาเส่ือมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซ่ึงคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของอาคารชุด 20 ป 

6.9 อุปกรณ 
   อุปกรณบันทึกตามราคาทุน ณ วันท่ีเกิดรายการหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอยคาสะสม (ถามี) 
   คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุ

การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงได ดังนี้ 
   สวนปรับปรุงอาคาร       5 ป 

เครื่องตกแตงติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน     3-5 ป 
   อุปกรณ         3-5 ป 
   ยานพาหนะ        5 ป 

การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนในระหวางงวดบัญชีท่ีเกิดรายการขึ้น 
ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางสําคัญจะถูกรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทฯ จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ 
และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเช่ือถือ ตนทุนของการปรับปรุงจะถูกตัดคาเส่ือม
ราคาตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ  คาซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดขึ้น 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ คํานวณจากผลตางระหวางเงินสดรับสุทธิกับราคาตามบัญชี
และรับรูเปนรายไดอ่ืน หรือคาใชจายอ่ืนในกําไรหรือขาดทุน 

6.10 คาความนิยม 
  คาความนิยมวัดมูลคา ณ วันท่ีซ้ือจากมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึงรวมถึงการรับรู
จํานวนสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซ้ือ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพย
ท่ีระบุไดท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาซ่ึงวัดมูลคา ณ วันท่ีซ้ือ ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยม
จะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
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6.11 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 ลิขสิทธ์ิซอฟตแวรและโปรแกรมคอมพิวเตอร  

ลิขสิทธ์ิซอฟตแวรและโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีกลุมบริษัทฯ ซ้ือมาและมีอายุการใชงานจํากัด 
แสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และผลขาดทุนการดอยคาสะสม (ถามี) 

คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรง ตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน
จากสินทรัพยไมมีตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายเม่ือสินทรัพยนั้นพรอมท่ีจะใหประโยชน เปนระยะเวลา 5-10 ป  

 ลิขสิทธ์ิสารคดีและเพลง 
  ลิขสิทธ์ิสารคดีและเพลงตามงบการเงินรวมแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และ
ผลขาดทุนการดอยคาสะสม (ถามี) คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา
ตามสัญญาและตามจํานวนเทปท่ีออกอากาศ 

 สิทธิในการใชเครื่องหมายการคา 
 สิทธิในการใชเครื่องหมายการคาตามงบการเงินรวมแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนาย

สะสม และผลขาดทุนการดอยคาสะสม (ถามี) คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงเปน
ระยะเวลา 30 ปตามอายุของสัญญา 

6.12 ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน 
มูลคาตามบัญชีของใบอนุญาตใหใชบริการโทรทัศน ประกอบดวย ตนทุนทางตรงท่ีเกี่ยวของกับ

การไดมาซ่ึงใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูขาวสารและสาระแบบความคมชัดปกติแสดงมูลคา
เทียบเทาเงินสดโดยวิธีคิดลดจํานวนเงินท่ีตองจายชําระเพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดตาม
ทองตลาด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคาสะสม ผลตางระหวาง
ราคาเทียบเทาเงินสดกับจํานวนเงินท้ังหมดท่ีตองจายชําระบันทึกเปนตนทุนทางการเงินตลอดอายุการจาย
ชําระคาธรรมเนียมการไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน โดยจะเริ่มตัดจําหนาย
เม่ือพรอมท่ีจะใหบริการ โดยคํานวณคาตัดจายตามวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน 15 ป 

6.13 การดอยคา 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไดรับการประเมิน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงช้ีของ

การดอยคาเกิดขึ้นหรือไม ในกรณีท่ีมีขอบงช้ี จะทําการประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น
หรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณานั้นรวมอยูโดยรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด
เงินสดนั้น 

ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที  
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การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
- มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ

หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใดจะ
สูงกวา 

- ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา
จะไดรับจากสินทรัพยจะถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดท่ีเปนอัตรากอนภาษีเงินได
ท่ีสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอ
สินทรัพย 

- สินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดเงินสดซ่ึงสวนใหญเปนหนวยอิสระแยกจากสินทรัพยอ่ืน ๆ จะพิจารณา
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นมี
ความเกี่ยวของดวย 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา 
- ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการท่ี

ใชในการกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนไดเปล่ียนแปลงไปภายหลังจากรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาครั้งลาสุดแลว เพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีท่ี
ควรเปน (สุทธิจากคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย) หากไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยนั้นมากอน 

- การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกรับรูเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุนทันที  
6.14 เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาทุน 
6.15 สัญญาเชาระยะยาว 

- กรณีกลุมบริษัทฯ เปนผูเชา 
สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวน

ใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุน
ดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายตามสัญญา
เชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวาโดยจํานวนเงินท่ีตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการ
เงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในกําไร
หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตาม
อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยท่ีเชาแตหากมีความไมแนนอนในสิทธิการเปนเจาของ
เม่ือสัญญาส้ินสุดจะคํานวณคาเส่ือมราคาตามอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชาหรืออายุของ
สัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา 
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สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ตกอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน(สุทธิจากส่ิง
ตอบแทนจูงใจท่ีไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชานั้น 

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบ้ียปรับท่ี
ตองจายใหกับผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

- กรณีกลุมบริษัทฯ เปนผูใหเชา 
สินทรัพยท่ีใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินเปนลูกหนี้

สัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของเงินลงทุน
ขั้นตนตามสัญญาเชากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชาบันทึกเปนรายไดทางการเงินรอการรับรู รายได
จากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตลอดอายุของสัญญาเชาโดยวิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอนอัตรา
ผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด 

สัญญาเชาทางการเงินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปแสดงภายใตสินทรัพยหมุนเวียน 
6.16 ผลประโยชนพนักงาน 

ผลประโยชนระยะส้ัน 
กลุมบริษัทฯ รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายใน

กําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 
ผลประโยชนระยะยาว 
- โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

กลุมบริษัทฯ และพนักงานของกลุมบริษัทฯ ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพ่ือจาย
ใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามระเบียบของกองทุน ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสม
และเงินท่ีกลุมบริษัทฯ จายสมทบเปนรายเดือน สินทรัพยโครงการของแตละโครงการไดแยกออก
จากสินทรัพยของกลุมบริษัทฯ และบริหารโดยตัวแทนดําเนินโครงการแตละโครงการ กลุมบริษัทฯ 
รับรูเงินสมทบโครงการเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการนั้น 

- โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 
กลุมบริษัทฯ ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานของ

พนักงานเพ่ือจายเปนเงินชดเชยใหแกพนักงานเม่ือเลิกจางตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยดวย
เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการ
ไว และแสดงเปนหนี้สินไมหมุนเวียน ท้ังนี้ คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงานจะรับรู
ในกําไรหรือขาดทุนเพ่ือกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมสําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรูในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน  
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6.17 ประมาณการหนี้สิน 
  กลุมบริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพัน
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพัน
ดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพ่ือจายชําระภาระผูกพันและจํานวนท่ี
ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ รายจายท่ีจะไดรับคืนบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหาก
ก็ตอเม่ือการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเม่ือไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว 

6.18 การรับรูรายได 
- รายไดจากการขายสินคา รับรูเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคา

ท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับผูซ้ือแลว   
- รายไดจากการใหบริการสําหรับงานโครงการรับรูเม่ือมีการใหบริการตามวิธีอัตราสวนของงานท่ี

ทําเสร็จซ่ึงคํานวณตามอัตราสวนตนทุนของงานใหบริการท่ีเกิดขึ้นกับตนทุนท้ังหมดท่ีประมาณ
วาจะใชในการใหบริการตามสัญญา 

อัตราสวนของงานใหบริการประมาณโดยอางอิงกับการสํารวจงานท่ีทํา เม่ือไมสามารถ
ประมาณผลของงานไดอยางนาเช่ือถือ รายไดจากการใหบริการจะถูกรับรูไดไมเกินกวาตนทุน
ของงานใหบริการท่ีเกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะไดรับตนทุนนั้นคืน ผลขาดทุน
ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากงานใหบริการรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 

- รายไดจากการขายโฆษณาเปนรายไดจากการขายส่ือโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ
แสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหนี้ของบริการหลังจากหักสวนลด โดยจะรับรูเปนรายได
เม่ือใหบริการแลว 

- รายไดจากการรับจางผลิตรายการโทรทัศนรับรูรายไดเม่ือมีการสงมอบงานท่ีแลวเสร็จ 
- รายไดคารวมดําเนินการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนรับรูรายไดตามระยะเวลาของสัญญา 
- รายไดจากการใหบริการรับรูรายไดเม่ือมีการใหบริการแลว 
- รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตามนโยบายการบัญชีขอ 6.15 เรื่องสัญญาเชาระยะยาว 
- รายไดท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการ เกิดจากการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการท่ีมี

ลักษณะรายการท่ีไมเหมือนกัน 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 

 กลุมบริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 กลุมบริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยวิธีหนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงินซ่ึง
คํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไร
เพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ดังกลาว ท้ังนี้สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาส
ถูกใชจริง  

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

ออกจําหนายและเรียกชําระแลวในระหวางปถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยผลรวมของจํานวนหุน

สามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางป กับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบรษิทัฯ 
อาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ 

6.22 การจัดสรรกําไรสะสม  
การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ 

จะจัดสรรเม่ือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงจะรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ
ตอไป 
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6.23 การวัดมูลคายุติธรรม 
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือจะจายเพ่ือโอนหนี้สินใน

รายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลคา กลุมบริษัทฯ ใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาด
ท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับ
สินทรัพยหรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได 
กลุมบริษัทฯ จะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ 
และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้น
ใหมากท่ีสุด  

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินใน   
งบการเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน 
และกลุมบริษัทฯ สามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันท่ีวัดมูลคา 

ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับ
สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น  
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทฯ จะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีถืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการ
วัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 

6.24 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
  ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ

และการประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ท่ีสําคัญมีดังนี้ 
สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน ฝายบริหาร
ไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ ไดโอนหรือ
รับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 
 
 



29 
 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลกูหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
  ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน ฝายบริหาร

จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึง
ประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น เปนตน 
อปุกรณ และคาเส่ือมราคา 

  ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

  นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น      
ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
การดอยคาของเงินลงทุน 

ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของเงินลงทุนและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา หากคาด
วามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาเงินลงทุน และการใชดุลยพินิจวามูลคาเงินลงทุนดังกลาวได
ลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนการถาวรหรือไม 
สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนจะตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณและจะพิจารณา
การดอยคาหากมีขอบงช้ี  
ใบอนญุาตใหใชคลื่นความถีเ่พ่ือใหบริการโทรทัศน 
 ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน
ในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณ
รายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตาม                 

หลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงขอสมมติฐานในการประมาณการดังกลาวประกอบดวย อัตราคิดลด 
จํานวนเงินเดือนท่ีคาดวาจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต และปจจัยท่ีเกี่ยวของในเชิงประชากรศาสตรในการ
กําหนดอัตราคิดลดฝายบริหารไดพิจารณาถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีสะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตามผลประโยชนหลังการเลิกจางงานท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณไว 
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คดีฟองรอง 
บริษัทฯ มีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ

ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟองรองแลวและบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน อยางไรก็ตาม ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากท่ีไดมีการประมาณไว 

 
7. เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 

ประกอบดวย 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท บาท  บาท

เงินสด 493,242.45 473,616.21 30,000.00   30,000.00
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 12,285,591.11 190,410,893.52 5,660,132.40   188,910,022.97
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 10,959,726.07 96,247,770.73 122,164.68   44,486,551.73
เช็คในมือ 660,161.04 281,238.52 -  -

รวม 24,398,720.67 287,413,518.98 5,812,297.08   233,426,574.70
 

8. เงินลงทนุชั่วคราว 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท  บาท บาท 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา      
     มูลคาราคาทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด - 4,600,000.00  - 4,600,000.00 
     บวก (หัก) กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง - (712,000.00)  - (712,000.00) 
     มูลคายุติธรรมในเงินลงทุนในความตองการของตลาด - 3,888,000.00  - 3,888,000.00 
เงินฝากประจํา 12 เดือน 1,044.72 1,033.43  - - 

รวม 1,044.72 3,889,033.43  - 3,888,000.00 
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเพื่อคามี
การเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
 บาท  บาท 
มูลคาตามบัญชีตนป  3,888,000.00  3,558,000.00 
ยอดขายหลักทรัพย (4,687,921.00)  - 
กําไร(ขาดทุน)จากการขายหลักทรัพย 87,921.00  - 
การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพ่ือคา 712,000.00 330,000.00 
มูลคาตามบัญชีปลายป - 3,888,000.00 

การวัดมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพ่ือคาใชราคาเสนอซ้ือลาสุดท่ีอางอิงจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ณ วันทําการสุดทายของวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงเปนขอมูลระดับ 1 

 
9. ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 

ประกอบดวย   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี้การคา    148,554,760.92 117,200,647.06      33,066,346.78   32,658,662.56
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (39,051,161.62) (39,535,489.23)    (29,444,006.16)  (29,444,006.16)
ลูกหนี้การคา-สุทธิ    109,503,599.30 77,665,157.83        3,622,340.62   3,214,656.40

   
ลูกหนี้อื่น    160,892,696.57 120,729,984.21   115,038,918.98   50,324,485.20 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (11,996,636.94) (11,300,931.99)    (11,689,422.20)  (11,076,328.22)
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ    148,896,059.63 109,429,052.22   103,349,496.78   39,248,156.98 

รวม    258,399,658.93 187,094,210.05   106,971,837.40   42,462,813.38
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ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ไดดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท บาท บาท

สวนท่ียังไมออกใบแจงหนี้     20,458,012.53 25,186,060.59 - -
ลูกหนี้การคาท่ีอยูในกําหนดชําระ     46,345,127.12 32,029,880.46 45,909.93  94,956.62
ลูกหนี้การคา  
แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระดังนี้  
-  ไมเกิน 3 เดือน     21,658,183.05 24,135,348.33           151,544.10  68,035.96
-  3-6 เดือน       5,431,368.12 1,581,131.14 91,913.00  2,891,236.30
-  6-12 เดือน     18,549,615.64 147,667.08           281,309.74  -
-  มากกวา 12 เดือน     36,112,454.46 34,120,559.46      32,495,670.01  29,604,433.68

รวม   148,554,760.92 117,200,647.06      33,066,346.78  32,658,662.56
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                (39,051,161.62) (39,535,489.23)    (29,444,006.16) (29,444,006.16)

สุทธิ   109,503,599.30 77,665,157.83        3,622,340.62  3,214,656.40
 
ลูกหนี้อ่ืน ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท บาท  บาท

คาใชจายจายลวงหนา      15,154,666.86 22,572,578.20      11,301,756.58   12,074,685.96
ดอกเบ้ียคางรับ        5,654,626.11 4,951,649.73      93,825,045.18   30,448,438.72
เงินมัดจําและเงินประกัน        8,580,672.10 8,141,954.71 -  -
รายไดคางรับ        9,649,445.09 335,158.00           290,000.00   54,905.87
ลูกหนี้กรมสรรพากร      87,395,042.36 70,730,531.55        3,542,331.40   2,872,534.83
ลูกหนี้อื่น        1,552,958.94 996,945.81        5,551,792.99   4,314,164.34
อื่นๆ      32,905,285.11 13,001,166.21           527,992.83   559,755.48

รวม    160,892,696.57 120,729,984.21   115,038,918.98  50,324,485.20 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                 (11,996,636.94) (11,300,931.99) (11,689,422.20) (11,076,328.22)

สุทธิ    148,896,059.63 109,429,052.22   103,349,496.78  39,248,156.98 
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท บาท  บาท

ยอดคงเหลือตนป    (50,836,421.22) (38,148,271.76) (40,520,334.38)  (38,683,744.99)
เพิ่มข้ึนระหวางป       (1,150,240.57) (18,906,956.43)          (613,093.98)  (11,921,527.34)
โอนกลับระหวางป            938,863.23 6,218,806.97 -   10,084,937.95
ยอดคงเหลือปลายป    (51,047,798.56)   (50,836,421.22)    (41,133,428.36)  (40,520,334.38)

 
10. มูลคางานบริการทีย่ังไมเรียกเกบ็จากลูกคา 

ประกอบดวย 
งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี  ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
 บาท  บาท

มูลคางานบริการท่ียงัไมเรียกเก็บ 6,892,316.82  7,730,339.82
หัก คาเผือ่หนี้สงสัยจะสญู (6,586,356.74)  (6,586,356.74)
มูลคางานบริการท่ียงัไมเรียกเก็บ-สุทธิ 305,960.08  1,143,983.08

 
มูลคางานบริการท่ียังไมเรียกเก็บจากลูกคา แยกตามอายุไดดังนี้ 

งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี  ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท  บาท

อยูในกาํหนดชําระ -  - 
แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระดังนี ้   

      -  ไมเกิน 3 เดือน 237,555.30  821,183.54
      -  3 – 6 เดือน 4,650.00  129,231.12
      -  6 – 12 เดือน 9,300.00  51,968.41
      -  มากกวา 12 เดือน 6,640,811.52  6,727,956.75

รวม 6,892,316.82  7,730,339.82
หัก คาเผือ่หนี้สงสัยจะสญู              (6,586,356.74)  (6,586,356.74)

สุทธ ิ 305,960.08  1,143,983.08
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 มูลคางานบริการท่ียังไมเรียกเก็บในสวนท่ีเกินกวา 12 เดือน สวนใหญเปนงานโครงการกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีเลยกําหนดระยะเวลาการสงมอบงาน 2 โครงการ โดยมีมูลคาตามสัญญาจํานวนท้ังส้ิน 
17.73 ลานบาท ซ่ึงบริษัทอยูระหวางการดําเนินการติดตามทวงถาม และเช่ือวาคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีบันทึกไว
เพียงพอแลว (ตามหมายเหตุ 47.10 ก) 
 

11. ลูกหนีต้ามสัญญาเชาการเงิน 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
 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)
      คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (57,363,007.67)  (57,363,007.67)

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

รวม -  - 
รายไดทางการเงินรอการรับรู-สุทธิ -  - 
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เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2555 บริษัทแหงหนึ่งไดเขาทําสัญญาเชาพรอมติดตั้งกับตลาดสินคา     
เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย เพื่อใหเชาพรอมติดตั ้งอุปกรณคอมพิวเตอร (ฮารดแวร/Hardware) 
ระบบเครือขาย( เน็ตเวิรค/Network) และชุดคํา ส่ังหรือโปรแกรมท่ีใชส่ังงานใหคอมพิวเตอรทํางาน 
(ซอฟตแวร/Software)ในโครงการ “ปรับปรุงระบบเครือขายและระบบการซ้ือขาย” กับตลาดสินคาเกษตร
ลวงหนาแหงประเทศไทย มูลคาตามสัญญาจํานวนเงิน 79 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยมีงวดคาเชารับ
ชําระเทากันทุกงวด งวดละ 1.32 ลานบาท จํานวน 60 งวด  

ตอมาเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2555 บริษัทแหงนี้ไดทําหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกรองกับบริษัท 
นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (บริษัทฯ) ซ่ึงบริษัทแหงนี้ในฐานะผูโอนสิทธิเรียกรองไดโอนสิทธิเรียกรอง
การรับชําระคาเชาทุกจํานวนและทุกงวด (จํานวน 60 งวดเปนเงินจํานวน 79 ลานบาท) แตเพียงผูเดียวจาก
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยใหกับบริษัทฯ ท้ังนี้ บริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบตอหนาท่ีและ        
ความรับผิดชอบของผูโอนสิทธิเรียกรองท่ีตองปฏิบัติตามสัญญาหลักท่ีบริษัทแหงนี้ไดทําไวกับตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย   

อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2555 นอกจากการทําหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง
ดังกลาวแลวบริษัทฯ ยังเขาทําสัญญาซ้ือขายสินคากับบริษัทแหงนี้อีกฉบับดวย ท้ังนี้ บริษัทฯ อยูในฐานะ 
“ผูขาย” และบริษัทแหงนี้อยูในฐานะ “ผูซ้ือ” โดยสัญญาซ้ือขายสินคาดังกลาวมีเนื้อหาสัญญาท่ีสําคัญดังนี้  

1) ผูซ้ือและผูขายตกลงขายอุปกรณพรอมติดตั้ง โดยผูซ้ือจะตองสงมอบสินคาและติดตั้งสินคา
ท่ีส่ังซ้ือ ณ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย ตามรายการและรายละเอียดท่ีระบุ
ไวในใบส่ังซ้ือหลายฉบับลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2555 รวมมูลคาท้ังส้ิน 56,688,864.08 บาท
(มูลคารวมภาษีมูลคาเพ่ิมและคาใชจายแลว) ซ่ึงเปนสินคาท่ีบริษัทไดทําการส่ังซ้ือกับบริษัท
ผูจัดจําหนายรายหนึ่งในประเทศไทยในจํานวนเดียวกันนี้ 

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

3) ผูซ้ือตองสงมอบเอกสารการตรวจรับสินคาของตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย 
โดยมีการลงนามรับสินคาท่ีสงมอบถูกตองครบถวน ซ่ึงผูซ้ือไดสงมอบเอกสารดังกลาว
ใหแกบริษัท แลวเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556 

4) การรับประกันสินคาท่ีสงมอบแตละรายการใหเปนไปตามสัญญาเชาอุปกรณพรอมติดตั้ง
ระหวางบริษัทแหงนั้นกับตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย และมีผูจัดจําหนาย
หรือผูรับจางติดตั้งเปนผูรับผิดชอบโดยตรงโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมแตอยางใด 
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อยางไรก็ตาม ปจจุบันการโอนสิทธิเรียกรองตามหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง เมื่อวันท่ี 
13 ธันวาคม 2555 ท่ีบริษัทแหงนี้ไดทํากับบริษัทฯ ไมสามารถปฎิบัติได ดังนั้นบริษัทฯ จึงตองเรียกรองคาเชา
โดยตรงกับผูซ้ือตามสัญญาซ้ือขายสินคากับบริษัทแหงนี้แทน ดังนั้น บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูบริษัทแหงนี้เปน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินจํานวน 79.00 ลานบาท (สุทธิดวยรายไดรอรับรูตามสัญญาเชาระยะยาว จํานวน 
20.85 ลานบาท) 

ฝายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาวามีโอกาสที่จะไมไดรับชําระเงินคางวดคงเหลือทั้งหมด 
จํานวน 59 งวด จํานวนเงิน 57.36 ลานบาท (สุทธิจากรายไดทางการเงินรอการรับรู) จึงพิจารณาตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ท้ังจํานวน ซ่ึงฝายบริหารพิจารณาวาคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเพียงพอแลว 

เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไดดําเนินการฟองรองลูกหนี้และผูซ้ือตามสัญญาซ้ือขายสินคา
กับบริษัทลูกหนี้ในขอหาผิดสัญญาซ้ือขาย และสัญญาโอนสิทธิ โดยบริษัทฯ ไดฟองใหลูกหนี้และผูซ้ือตาม
สัญญาซ้ือขายสินคากับบริษัทลูกหนี้รวมกันชดใชคาเสียหายจากคาสินคาและภาษีมูลคาเพ่ิมเปนจํานวนเงิน 
114.07 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 15.00 ตอปของภาษีมูลคาเพ่ิม จนกวาจะชําระเสร็จ คิดถึงวันฟอง
เปนจํานวนเงิน 0.99 ลานบาท รวมเปนเงินจํานวน 115.06 ลานบาท ท้ังนี้ศาลมีคําส่ังใหนัดฟงคําพิพากษาใน
วันท่ี 29 มีนาคม 2561 

 
12. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอื่น 

ประกอบดวย 
 งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี  ณ วันท่ี
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

บาท  บาท
ยอดคงเหลือตนป 2,536,421.95  2,571,820.96
บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป -  -
บวก เพ่ิมข้ึนจากการโอนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกีย่วของกัน
        (หมายเหตุ 44.3) 

 
24,000,000.00  - 

บวก เพ่ิมข้ึนจากการโอนจากดอกเบ้ียคางรับ 800,000.00  -
หัก   รับชําระคืนระหวางป (76,500.00)  (35,399.01)
ยอดคงเหลือปลายป 27,259,921.95  2,536,421.95
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27,259,921.95)  (2,498,593.15)

สุทธ ิ -  37,828.80
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี  ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท  บาท

ยอดคงเหลือตนป -  -
บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป -  -
บวก เพ่ิมข้ึนจากการโอนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกีย่วของกัน
        (หมายเหตุ 44.3) 

 
24,000,000.00  - 

บวก เพ่ิมข้ึนจากการโอนจากดอกเบ้ียคางรับ 800,000.00  -
หัก   รับชําระคืนระหวางป -  -
ยอดคงเหลือปลายป 24,800,000.00  -
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (24,800,000.00)  -

สุทธ ิ -  -
   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้ 
 งบการเงินรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตนป (2,498,593.15)  (2,422,093.15) 
เพิ่มขึ้นระหวางป  (837,828.80)  (76,500.00) 
ลดลงระหวางป 76,500.00  - 
บวก เพิ่มขึ้นจากการโอนจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
        (หมายเหตุ 44.3) 

(24,000,000.00) 
 

- 

ยอดคงเหลือปลายป  (27,259,921.95)  (2,498,593.15) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตนป -  - 
เพิ่มขึ้นระหวางป  (800,000.00)  - 
บวก เพิ่มขึ้นจากการโอนจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
        (หมายเหตุ 44.3) 

(24,000,000.00) 
 

- 

ยอดคงเหลือปลายป  (24,800,000.00)  - 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด (รวมมือรวมใจ) มีเงินใหกูยืมระยะส้ัน
แกกิจการอ่ืนเปนจํานวนเงิน 2.40 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4 ตอป โดยไดทําขอตกลงเพิ่มเติมใหชําระคืนเงินกูยืม
ใหแกรวมมือรวมใจเปนรายเดือน เดือนละไมนอยกวา 0.20 ลานบาท ตั้งแตวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 โดยจะตอง
ชําระคืนเงินกูยืมใหแลวเสร็จภายในป 2556 ตอมาวันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 รวมมือรวมใจไดดําเนินการฟองรอง
ขอใหชําระคืนเงินใหกูยืมพรอมดอกเบ้ีย โดยมีทุนทรัพย จํานวนเงิน 2.45 ลานบาท ซ่ึงเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 
ศาลช้ันตนไดพิพากษาใหบริษัทดังกลาวชําระเงินจํานวน 2.42 ลานบาทแกรวมมือรวมใจ บริษัทดังกลาวไดยื่น
อุทธรณตอศาล และศาลไดมีคําสั่งอนุญาตใหยื่นอุทธรณไดถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้เมื่อถึงวันท่ี 
11 มิถุนายน 2557 ปรากฎวาบริษัทดังกลาวไมไดยื่นอุทธรณภายในเวลาท่ีกําหนด จึงไมสามารถยื่นอุทธรณไดอีกตอไป 
คดีจึงถึงท่ีสุดแลวตามคําพิพากษาศาลช้ันตน ตอมาเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2558 สํานักงานบังคับคดีแพงไดให
รวมมือรวมใจเขาตรวจรับรองบัญชีแสดงรายการรับ-จายเงิน และรับเงินคาค้ําประกันศาลและจํานวนเงิน
บางสวนท่ีอายัดไดจากลูกหนี้รวมเปนเงินจํานวน 220,720.65 บาท ทุนทรัพยสวนท่ีเหลือจํานวน 2.22 ลานบาท 
ยังคงมีผลบังคับคดีไดอีกเปนเวลานาน 10 ป ฝายบริหารของรวมมือรวมใจพิจารณาวาไมมีโอกาสท่ีจะไดรับ
ชําระเงินใหกูยืมดังกลาว จึงพิจารณาตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท้ังจํานวน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด มีเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบุคคลอ่ืน 2 ราย 
จํานวน 0.15 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 15 ตอป ซ่ึงเปนไปตามหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีเง่ือนไขใหชําระ
ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท้ังนี้ บุคคลอ่ืนรายท่ี 1 ไมชําระหนี้ตามกําหนด รวมมือรวมใจจึงไดทํา
ขอตกลงใหชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียผิดนัด โดยเริ่มชําระงวดแรกวันท่ี 29 เมษายน 2559 ท้ังนี้รวมมือรวมใจ
ไดรับชําระหนี้บางสวนเปนไปตามขอตกลง สวนท่ีเหลือ ฝายบริหารพิจารณาวา ไมมีโอกาสท่ีจะไดรับชําระ
คืน จึงพิจารณาตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท้ังจํานวน สวนบุคคลอ่ืนรายท่ี 2 รวมมือรวมใจไดรับชําระครบถวน
แลวในไตรมาสท่ี 2 ป 2560 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะส้ันจํานวน 24.80 ลานบาทเปนเงินใหกูยืมแก
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด ในรูปตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 12 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5 ตอป อยางไรก็ตาม
เนื่องจากฝายบริหารพิจารณาวา ไมมีโอกาสท่ีจะไดรับคืนเงินใหกูยืมดังกลาว จึงพิจารณาคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแลว
ท้ังจํานวน 

เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด เกี่ยวกับเง่ือนไข
การจายชําระคืนเงินตน และดอกเบ้ียคางรับท่ีคํานวณถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 24.91 ลานบาท 
โดยใหชําระดอกเบี้ยคางรับ จํานวน 0.11 ลานบาท และดอกเบ้ียคางรับสวนท่ีเหลือ  จํานวนเงิน 0.80 ลานบาท 
ใหทบเปนเงินตนตั้งแตวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป ท้ังนี้บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด ตกลงผอนชําระเงิน
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 10 ป ชําระปละไมนอยกวาจํานวนเงิน 2.48 ลานบาท เริ่มผอนชําระปแรกตั้งแตป 2561 
เปนตนไป และผอนชําระใหแลวเสร็จภายในป 2570 
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13. สินคาคงเหลอื 
ประกอบดวย 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท บาท  บาท

สินคาคงเหลอื   13,326,819.95 15,664,613.35 173,367.76  173,367.76
สินคาระหวางทาง - 67,789.09 -  -
งานระหวางทํา 305,613.00 290,664.06 -  -

รวม   13,632,432.95 16,023,066.50 173,367.76  173,367.76
หัก  คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง  (7,314,856.86) (3,636,502.82) (173,367.76)  (173,367.76)

สุทธ ิ     6,317,576.09 12,386,563.68 -  -
 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คาเผ่ือมูลคาสินคาคงเหลือลดลงมีรายการ
เคล่ือนไหวดังนี้     

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สําหรับปสิน้สุดวันท่ี สําหรับปสิน้สุดวันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท บาท  บาท

ยอดคงเหลือตนป (3,636,502.82) (1,769,845.69) (173,367.76)  (387,972.80)
เพ่ิมข้ึนระหวางป  (3,738,850.71) (2,468,951.79) -  (173,367.76)
ลดลงระหวางป 60,496.67 602,294.66 -  387,972.80
ยอดคงเหลือปลายป  (7,314,856.86) (3,636,502.82) (173,367.76)  (173,367.76)

 
14. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯ ไดนําเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและ
ประจําไปค้ําประกันวงเงินหนังสือค้ําประกัน เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน และเพ่ือค้ําประกันการชําระเงิน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีในสวนท่ีเหลือเต็มจํานวน 
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15. เงินลงทนุในบริษัทยอย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยโดยมีอัตราสวน ดังนี้  

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตนป (2,152,182,815.00)  (529,797,418.85) 
เพ่ิมขึ้นระหวางป (40,700,000.00)  (1,622,385,396.15) 
ยอดคงเหลือปลายป  (2,192,882,815.00)  (2,152,182,815.00) 

 
 
 
 
 
 
 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษัท ทุนชําระแลว อัตราสวน วิธีราคาทุน  เงินปนผล 

  ของการลงทุน ณ วันที่    สําหรับป สิ้นสุดวันที ่
   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
   2560  2559  2560 2559 
 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  1,999,994,000.00  - - 
 - บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน         
       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 99.99 159,999,760.00  159,999,940.00  - - 
- 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  38,200,100.00  - - 
      รวม   2,248,182,575.00  2,248,182,755.00  - - 
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน    (2,192,882,815.00)  (2,152,182,815.00)  - - 
     สุทธิ  55,299,760.00  95,999,940.00  - - 
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16. สวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคุม 
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทยอยแตละรายของกลุมบริษัทท่ีมีสวนได เสียท่ีไม มีอํานาจควบคุมท่ีมี

สาระสําคัญ กอนการตัดรายการระหวางกัน 
 (หนวย:บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 บริษัท เอ็นไวรอน

เมนทอล โซลูช่ัน 
 อินทิเกรเตอร จํากัด 

 บริษัท 
ฐานเศรษฐกิจ 
มัลติมีเดีย จํากัด 

รายการตัด
บัญชี 

รวม 

รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 10  20   
สินทรัพยหมุนเวียน 14,474,841.65  44,050,563.88   
สินทรัพยไมหมุนเวียน 6,689,418.03  120,314,205.48   
หนี้สินหมุนเวียน (89,294,851.76)  (197,862,753.84)   
หนี้สินไมหมุนเวียน (381,678.82)  (5,169,618.00)   
สินทรัพยสุทธิ  (68,512,270.90)   (38,667,602.48)   
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  (6,851,227.09)   (7,733,520.50) 447,441.35 (14,137,306.24) 
      
รายได 36,178,349.51  101,318,258.83   
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป  (15,547,859.75)   (17,552,261.34)   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 52,108.00  430,462.00   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  (15,495,751.75)   (17,121,799.34)   
      
กําไร(ขาดทุน)ที่แบงใหกับสวนไดเสีย 
          ที่ไมมีอํานาจควบคุม  (1,554,785.98) 

   
(3,510,452.26) 

  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบงใหกับสวนไดเสีย 
        ที่ไมมีอํานาจควบคุม 5,210.80 

   
86,092.40 - 

  
91,303.20 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมท่ีแบงใหกับสวนไดเสีย 
        ท่ีไมมีอํานาจควบคุม 

  
(1,549,575.18) 

   
(3,424,359.86)  (15,680.00)  (4,989,615.04) 

      
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน  (11,565,050.23)   (6,631,323.44)   
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (961,140.00)   (490,677.61)   
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9,611,958.50  6,769,056.56   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (2,914,231.73)  (352,944.49)   
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 (หนวย:บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 บริษัท เอ็นไวรอน

เมนทอล โซลูช่ัน 
 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   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 943,232.98  5,037,553.26   
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17. เงินลงทนุในการรวมคา/ประมาณการหนี้สินในการรวมคา 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ลงทุนในกิจการรวมคาในอัตราสวน ดังนี้ 
ช่ือกิจการ สัดสวน งบการเงินรวม สัดสวน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  วิธีสวนไดเสีย  วิธีราคาทุน 
  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559

 รอยละ บาท  บาท รอยละ บาท  บาท 
กิจการรวมคาสปริงนิวสศึกอศัวินดํา 50 71,719.06  71,719.06 - -  - 
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน  (71,719.06)  (71,719.06)  -  - 

สุทธ ิ  -  -  -  - 
ประมาณการหน้ีสินในกิจการรวมคา 

NEWS-ESI 
 

100 
 
- 

  
(26,590.29) 

 
15 

 
- 

  
- 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กิจการรวมคาสปริงนิวสศึกอัศวินดําไดชําระบัญชีแลวเม่ือวันท่ี 30 
สิงหาคม 2559 และ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ไดรับคืนเงินลงทุนระหวางงวดจํานวน 1.55 ลานบาท 

กิจการรวมคา NEWS-ESI ไดจดทะเบียนเลิกกิจการแลวเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 
 

ก) การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการรวมคา 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559

 บาท บาท บาท  บาท
เงินลงทุนในการรวมคา   
ราคาสุทธิตามบัญชีตนป - 1,437,793.58 -  -
รับคืนเงินลงทุน - (1,549,177.43) -  -
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน      
    ในการรวมคา - 183,102.91 -  -
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน - (71,719.06) -  -
ราคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป - - -  -
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ข) การเปล่ียนแปลงของประมาณการหนี้สินในการรวมคา 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559

 บาท บาท บาท  บาท
ประมาณการหนี้สินในการรวมคา   
ราคาสุทธิตามบัญชีตนป (26,590.29) - -  -
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน      
    ในการรวมคา 26,590.29 (26,590.29) -  -
ราคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป - (26,590.29) -  -

 
18. เงินลงทนุระยะยาว   

ประกอบดวย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

บาท  บาท 
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย    
ราคาทุน 1,042,907,868.95   1,042,907,868.95 
(หัก)  กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึน้จริง  (828,265,068.95)  (543,874,518.95) 
มูลคายุติธรรม 214,642,800.00   499,033,350.00 

 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนระยะยาวมีรายการเคล่ือนไหว ดังนี้ 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 

บาท  บาท 
มูลคาตามบัญชีตนงวด 499,033,350.00 662,828,700.00 
การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขาย  (284,390,550.00)  (163,795,350.00) 
มูลคาตามบัญชีปลายงวด 214,642,800.00   499,033,350.00 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไดนําเงินลงทุนระยะยาวสวนหนึ่งของบริษัทฯ 
และใบหุนของบุคคลท่ีเกี่ยวของกันกับกรรมการบริษัทฯ ไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอ่ืนแหง
หนึ่งของบริษัทยอยทางออมแหงหนึ่ง ตามหมายเหตุ 26 
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การวัดมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขายใชราคาเสนอซ้ือลาสุดท่ีอางอิงจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ณ วันทําการสุดทายของวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงเปนขอมูลระดับ 1 

 

19. สินทรัพยเพ่ือใหเชา 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 บาท  บาท 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559   
ราคาทุน 3,175,278.40  2,881,264.57
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (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)
คาเสื่อมราคาประจําป (365,700.89)  (294,784.37)
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนท่ีโอนออก 201,953.42  201,953.42
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนท่ีตัดจําหนาย 1,922,260.09  1,922,260.09
มูลคาตามบัญชีปลายป 335,738.06  115,089.73
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
ราคาทุน 1,081,958.77  662,799.99
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (746,220.71)  (547,710.26)
มูลคาตามบัญชี 335,738.06  115,089.73
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
ซื้อสินทรัพย 45,166.12  -
จําหนายสินทรัพยและตัดจําหนาย (38,797.50)           (38,797.50)
คาเสื่อมราคาประจําป (205,278.89)        (115,039.80)
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนท่ีจําหนายและตัดจําหนาย          38,794.50            38,794.50 
มูลคาตามบัญชีปลายป 175,622.29                    46.93 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  
ราคาทุน         1,088,327.39          624,002.49 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม           (912,705.10)        (623,955.56)
มูลคาตามบัญชี             175,622.29                    46.93 
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 365,700.89  294,784.37
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 205,278.89        115,039.80
(งบการเงินรวม : รวมอยูในตนทุนการใหบริการและตนทุนจากการใหเชาทรัพยสิน)  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : รวมอยูในตนทุนจากการใหเชาทรัพยสิน)   
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20. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ท่ีดิน อาคาร  รวม
 บาท บาท  บาท
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559   
ราคาทุน 1,815,754.66 10,304,317.34  12,120,072.00
หัก คาเสื่อมราคาสะสม   - (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   
คาเสื่อมราคาประจําป   - (515,215.86)  (515,215.86)
มูลคาตามบัญชีปลายป 1,815,754.66 3,990,333.19  5,806,087.85
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   
ราคาทุน 1,815,754.66 10,304,317.34  12,120,072.00
หัก คาเสื่อมราคาสะสม   - (6,313,984.15)  (6,313,984.15)
มูลคาตามบัญชี 1,815,754.66 3,990,333.19  5,806,087.85
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560   
คาเสื่อมราคาประจําป   - (515,215.87)  (515,215.87)
มูลคาตามบัญชีปลายป     1,815,754.66 3,475,117.32    5,290,871.98 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560     
ราคาทุน     1,815,754.66  10,304,317.34   12,120,072.00 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม   - (6,829,200.02)   (6,829,200.02)
มูลคาตามบัญชี     1,815,754.66 3,475,117.32    5,290,871.98 
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  515,215.86
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  515,215.87

 

บริษัทฯ มีการวัดมูลคายุติธรรมจากผลการประเมินราคาอิสระดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดตาม
รายงานผลการประเมินมูลคาทรัพยสินลงวันท่ี 22 มกราคม 2559 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนมีมูลคา
ยุติธรรมจํานวน 23.69 ลานบาท ซ่ึงเปนขอมูลระดับท่ี 3  
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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 2559            
ราคาทุน 3,662,773.20  263,258,235.48     15,782,835.16      8,429,027.00  45,988,246.00  337,121,116.84  
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (149,576.95)  (74,827,684.25)   (10,439,565.66)    (6,811,435.18)  -   (92,228,262.04) 
มูลคาตามบัญชี 3,513,196.25  188,430,551.23  5,343,269.50      1,617,591.82  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)  (30,945,492.01)  (1,733,936.42)  (775,861.41)  -  (34,094,340.70) 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่รับโอน -  (201,953.42)  -  -  -  (201,953.42) 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ            
  สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย 374,042.32  4,556,828.89  -  800,689.51  -  5,731,560.72 
มูลคาตามบัญชีปลายป 1,305,554.51  168,884,673.81  4,425,401.50  1,158.297.48  47,713,846.00  223,487,773.30 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559            
ราคาทุน 1,720,140.00  270,302,974.60     16,598,903.58      7,944,904.56  47,713,846.00  344,280,768.74  
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (414,585.49)  (101,418,300.79)   (12,173,502.08)    (6,786,607.08)  -   (120,792,995.44) 
มูลคาตามบัญชี 1,305,554.51  168,884,673.81  4,425,401.50      1,158,297.48  47,713,846.00  223,487,773.30 
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 งบการเงินรวม 
 สวนปรับปรุงอาคาร  เครื่องตกแตง ติดตั้งและ

เครื่องใชสํานักงาน 
 ยานพาหนะ   อุปกรณ  สินทรัพยระหวาง

ติดตั้ง 
 รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559            
ราคาทุน 1,720,140.00  270,302,974.60     16,598,903.58      7,944,904.56  47,713,846.00  344,280,768.74  
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (414,585.49)  (101,418,300.79)   (12,173,502.08)    (6,786,607.08)  -   (120,792,995.44) 
มูลคาตามบัญชี 1,305,554.51  168,884,673.81  4,425,401.50      1,158,297.48  47,713,846.00  223,487,773.30 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560            
ซื้อสินทรัพย 669,227.17  21,283,803.55       3,224,299.07            34,885.96  4,612,492.06  29,824,707.81  
รับโอน(โอนออก) 24,486.00  50,402,334.22  -          (20,550.66)  (52,326,338.06)   (1,920,068.50) 
จําหนายสินทรัพย -  (265,035.28)         (142,502.00)  -  -   (407,537.28) 
ตัดจําหนายสินทรัพย -  (918,022.42)  -  -  -   (918,022.42) 
คาเสื่อมราคาประจําป         (414,289.46)  (39,620,591.13)     (2,060,725.01)        (681,988.10)  -   (42,777,593.70) 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่รับโอน           689,463.67  (3,211.32)  -              7,916.15  -  694,168.50  
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ            
  สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย -  731,231.40          142,500.00  -  -  873,731.40  
มูลคาตามบัญชีปลายป       2,274,441.89  200,495,182.83       5,588,973.56         498,560.83  -  208,857,159.11  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560            
ราคาทุน       2,413,853.17     340,806,054.67     19,680,700.65      7,959,239.86  -  370,859,848.35  
หัก คาเสื่อมราคาสะสม         (139,411.28)   (140,310,871.84)   (14,091,727.09)    (7,460,679.03)  -   (162,002,689.24) 
มูลคาตามบัญชี       2,274,441.89     200,495,182.83       5,588,973.56         498,560.83  -  208,857,159.11  
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รวมอยูในตนทุนขาย 0.01 ลานบาท ตนทุนการใหบริการ 20.09 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 13.99 ลานบาท)  34,094,340.70 
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รวมอยูในตนทุนการใหบริการ 28.53 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 14.25 ลานบาท)   42,777,593.70 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เคร่ืองตกแตง ติดตั้งและ

เคร่ืองใชสํานักงาน 
 ยานพาหนะ   อุปกรณ  รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559        
ราคาทุน 19,315,154.14  7,901,842.29  1,879,056.59  29,096,053.02 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (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) 
คาเสื่อมราคาประจําป (1,510,687.44)  (450,168.46)  (3,600.47)  (1,964,456.37) 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ        
  สวนท่ีรับโอน (201,953.42)  -  -  (201,953.42) 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ        
  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 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559        
ราคาทุน 16,533,494.89  7,901,842.29  1,786,673.98  26,222,011.16 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (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 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560       
ซื้อสินทรัพย       1,092,166.66  -  -        1,092,166.66 
จําหนายสินทรัพย           (28,400.00)  -  -            (28,400.00) 
คาเสื่อมราคาประจําป         (721,627.49)         (450,168.43)  -  (1,171,795.92) 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ        
  สวนท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย 28,399.00  -  -  28,399.00 
มูลคาตามบัญชีปลายป 1,522,228.28  555,175.84  23.90  2,077,428.02 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560        
ราคาทุน 17,597,261.55  7,901,842.29  1,786,673.98  27,285,777.82 
หัก คาเสื่อมราคาสะสม (16,075,033.27)  (7,346,666.45)  (1,786,650.08)  (25,208,349.80) 
มูลคาตามบัญชี 1,522,228.28  555,175.84  23.90  2,077,428.02 
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (รวมอยูในตนทุนการใหบริการ  

0.26 ลานบาท และรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร 1.70 ลานบาท) 
  

1,964,456.37 
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (รวมอยูในตนทุนการใหบริการ  

0.03 ลานบาท และรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร 1.14 ลานบาท) 
  

1,171,795.92 
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งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรท่ีตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู 

ราคาทุนจํานวนเงิน 64.30 ลานบาทและจํานวนเงิน 51.46 ลานบาท มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 549,398.71 บาท 
และจํานวนเงิน 362,092.12 บาท ตามลําดับ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยบางสวนเปนสินทรัพยท่ีไดมาภายใต
สัญญาเชาการเงินโดยมีราคาทุน จํานวนเงิน 9.31 ลานบาท และจํานวนเงิน 5.85 ลานบาท ตามลําดับ มูลคาตามบัญชี 
จํานวนเงิน 5.11 ลานบาท และจํานวนเงิน 2.84 ลานบาท ตามลําดับ 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรท่ีตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงาน
อยูราคาทุนจํานวนเงิน 22.64 ลานบาทและจํานวนเงิน 20.31 ลานบาท มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 807 บาท 
และจํานวนเงิน 701 บาท ตามลําดับ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพยบางสวนเปนสินทรัพยท่ีไดมาภายใตสัญญา
เชาการเงินโดยมีราคาทุนจํานวนเงิน 1.54 ลานบาท และจํานวนเงิน 2.04 ลานบาท มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 
0.57 ลานบาท และจํานวนเงิน 0.92 ลานบาท ตามลําดับ 
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22. คาความนิยม 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 
 บาท 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  
ราคาทุน 32,608,334.67 
หัก คาเผ่ือการดอยคา (32,608,334.67) 
มูลคาตามบัญชี - 
รายการระหวางป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ 2,002,492.90 
ขาดทุนจากการดอยคา (2,002,492.90) 
มูลคาตามบัญชีปลายป - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ราคาทุน 34,610,827.57 
หัก คาเผ่ือการดอยคา   (34,610,827.57) 
มูลคาตามบัญชี - 
รายการระหวางป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 - 
มูลคาตามบัญชีปลายป - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
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 2559        
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        
เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ      -       -  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 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560        
ซื้อสินทรัพย 1,497,155.44   1,695,000.00  -  3,192,155.44 
รับโอน/(โอนออก) 1,193,900.00   -  -  1,193,900.00  
คาตัดจําหนายประจําป     (1,030,213.52)   (34,314,896.62)   (4,098,000.01)  (39,443,110.15) 
มูลคาตามบัญชีปลายป 5,548,649.87   1,937,524.77  117,528,394.51        125,014,569.15  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560        
ราคาทุน 11,232,608.67   96,988,300.00  122,940,000.00        231,160,908.67 
หัก คาตัดจําหนายสะสม  (5,683,958.80)   (94,467,903.53)   (5,411,605.49)     (105,563,467.82) 
หัก ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม      -   (582,871.70)  -                (582,871.70) 
มูลคาตามบัญชี 5,548,649.87   1,937,524.77  117,528,394.51        125,014,569.15 
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รวมอยูในตนทุนขาย  1 .31 ลานบาท ,  ตนทุนการใหบริการ 

30.73 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 0.91 ลานบาท) 
 32,959,773.02 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รวมอยูในตนทุนขาย  4 .10  ลานบาท ,  ตนทุนการใหบริการ 
34.23 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 1.11 ลานบาท) 

 39,443,110.15 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 โปรแกรมสําเร็จรูป
 บาท 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559
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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
ราคาทุน 866,970.87
หัก คาตัดจําหนายสะสม (763,979.37)
มูลคาตามบัญชี 102,991.50
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
คาตัดจําหนายประจําป            (43,512.37)
มูลคาตามบัญชีปลายป 59,479.13
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ราคาทุน           866,970.87 
หัก คาตัดจําหนายสะสม         (807,491.74)
มูลคาตามบัญชี 59,479.13
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
     (รวมอยูในตนทุนการใหบริการ) 

57,899.07

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
     (รวมอยูในตนทุนการใหบริการ) 

43,512.37

  

 ตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สิทธิในการใชเครื่องหมายการคาเปนสิทธิในการใช
เครื่องหมายการคา “ฐานเศรษฐกิจ” ของบริษัทยอยทางออมแหงหนึ่ง อายุสัญญา 30 ป ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 6 
กันยายน 2559 ส้ินสุดวันท่ี 6 กันยายน 2589 
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24. ใบอนญุาตใหใชคลื่นความถี่เพ่ือใหบริการโทรทศัน 
24.1 ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน ประกอบดวย 
 งบการเงินรวม
 บาท
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559  
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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
ราคาทุน 1,162,132,466.07
หัก คาตัดจําหนายสะสม (208,228,666.50)
หัก คาเผื่อการดอยคา (953,903,799.57)
มูลคาตามบัญชี -
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 -
มูลคาตามบัญชีปลายป -
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ราคาทุน 1,162,132,466.07
หัก คาตัดจําหนายสะสม (208,228,666.50)
หัก คาเผื่อการดอยคา (953,903,799.57)
มูลคาตามบัญชี -
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
     (รวมอยูในตนทุนการใหบริการ) 

77,475,497.71

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
     (รวมอยูในตนทุนการใหบริการ) 

-
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บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด  (สปริงนิวสทีวี) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด 
เปนผูมีสิทธิไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลในหมวดหมูชอง
รายการขาวสารและสาระจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557 มีอายุ 15 ปโดยสปริงนิวสทีวีมีภาระ
ในการจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลจํานวน 
1,318.00 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยแบงการจายชําระเปน 2 สวนดังนี้  

1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาขั้นต่ําจํานวน 220.00 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ภายใน 3 ป
นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด 

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

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ2559 บริษัทฯ ไดวางหนังสือค้ําประกันเพ่ือค้ําประกันการชําระเงิน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีในสวนท่ีเหลือเต็มจํานวน ซ่ึงบริษัทฯ ไดนําเงินฝากประจําไปค้ํา
ประกัน โดยเงินฝากประจําดังกลาวมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อจายชําระคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือให
บริการโทรทัศน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สปริงนิวสทีวีไดจายชําระแลวจํานวน 878.80 ลานบาท  
 

24.2 เจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน  
เจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนแก สํานักงาน กสทช. มีรายละเอียด 

ดังนี้ 
 งบการเงินรวม
 ณ วันที่ ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
 มูลคาอนาคต  มูลคาปจจุบัน มูลคาอนาคต   มูลคาปจจุบัน
 ของจํานวน  ของจํานวน ของจํานวน   ของจํานวน
 เงินที่  เงินที่ เงินที่   เงินที่
 ตองจาย  ดอกเบี้ย ตองจาย ตองจาย  ดอกเบี้ย ตองจาย
 บาท  บาท บาท บาท  บาท บาท
ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 219,600,000.00  (14,204,488.45)       205,395,511.55 241,600,000.00 (24,792,615.84) 216,807,384.16
ครบกําหนดชําระหลังจากหน่ึงป   
   แตไมเกินหาป     219,600,000.00  (3,421,224.05)       216,178,775.95 439,200,000.00 (17,625,712.51) 421,574,287.49
รวม 439,200,000.00   (17,625,712.50)        421,574,287.50 680,800,000.00 (42,418,328.35) 638,381,671.65
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การเปล่ียนแปลงของเจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน ดังนี้ 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
 บาท บาท 
มูลคาปจจุบัน ณ 1 มกราคม 638,381,671.65  844,374,435.67 
จายชําระคาใบอนุญาต     (241,600,000.00)  (241,600,000.00) 
ดอกเบ้ียจาย         24,792,615.85   35,607,235.98 
มูลคาปจจุบัน ณ 31 ธันวาคม       421,574,287.50   638,381,671.65 

 
25. ภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท้ังจํานวนตามวิธีหนี้สินโดยใชอัตราภาษี
รอยละ 20 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนรายการผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคาตามบัญชีและฐานภาษขีอง
สินทรัพยและหนี้สินของกลุมบริษัทฯ สรุปไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม
 ณ วันท่ี สวนท่ีรับรูใน สวนท่ีรับรูใน  ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2559 กําไร(ขาดทุน) กําไร(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่น 
 31 ธันวาคม 2560

 บาท บาท บาท  บาท
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียน 
   สาํหรับผลประโยชนพนักงาน - 156,333.00 

 
199,864.40  

   
  356,197.40 

รวม - 156,333.00 199,864.40    356,197.40 
   
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
สิทธิในการใชเครื่องหมายการคา 581,717.26 (19,600.00) -          562,117.26 
ประมาณการรายไดขาย 190,694.54 (125,851.19) -            64,843.35 
ประมาณการตนทุนขาย (68,472.09) 35,768.12 -  (32,703.97)

รวม 703,939.71 (109,683.07) -  594,256.64
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26. สินเชื่อและการคํ้าประกัน 
วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอ่ืน และวงเงินหนังสือค้ําประกันของกลุมบรษิทัฯ 

ค้ําประกันโดยเงินลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ และใบหุนของบุคคลท่ีเกี่ยวของกันกับกรรมการบริษัท และ 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา และรวมค้ําประกันโดยบริษัทฯ บริษัทยอยแหงหนึ่งและ
มีกรรมการบริษัทรวมค้ําประกัน 

 
27. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอืน่ 

ประกอบดวย 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท บาท  บาท

เจาหนี้การคา    123,519,484.09 90,627,928.98     13,887,385.58   13,355,510.37
เจาหนี้อื่น    153,908,986.55 108,132,528.13     51,194,001.81   4,810,536.80

รวม    277,428,470.64 198,760,457.11     65,081,387.39   18,166,047.17
 

 
เจาหนี้อ่ืน ประกอบดวย 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท บาท  บาท

คาใชจายคางจาย      40,066,783.12 17,084,918.94       5,411,699.34   2,412,684.54
ดอกเบ้ียคางจาย      35,955,503.37 897,523.07     35,569,132.95   -
เจาหนี้อื่น        7,465,711.15 10,219,725.44 -  -
ภาษีขายยงัไมถึงกําหนดชําระ      17,319,461.55 7,345,855.66       2,026,914.78   1,865,699.12
เจาหนี้คาทรัพยสนิ      22,502,612.40 53,390,506.96 -  -
รายไดรับลวงหนา      15,272,086.78 10,921,232.94               8,442.51   36,407.48
อื่นๆ      15,326,828.18 8,272,765.12       8,177,812.23   495,745.66

รวม    153,908,986.55 108,132,528.13     51,194,001.81   4,810,536.80
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28. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2560   31 ธันวาคม 2559
บาท  บาท 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอ่ืน      204,755,462.21   200,000,000.00 
หัก ดอกเบ้ียจายลวงหนา  (11,183.88)  - 
หัก ตนทุนการทํารายการรอตัดบัญชี -     (1,136,136.98) 

รวม      204,744,278.33   198,863,863.02 
 

 งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2560   31 ธันวาคม 2559
บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตนป 200,000,000.00  - 
บวก กูเพ่ิมระหวางป      118,000,000.00   295,000,000.00 
หัก   จายคนืระหวางป  (113,244,537.79)  (95,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายป      204,755,462.21   200,000,000.00 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอ่ืนเปนเงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งในรูป
ตั๋วแลกเงิน จํานวน 1 แหง เปนจํานวนเงิน 4.76 ลานบาท ระยะเวลา 30 วัน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 7.50 ตอป 
โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอ่ืนเปนเงินกูยืมของบริษัทยอยทางออม
แหงหนึ่งในรูปสัญญากูยืมวงเงิน 200 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 12 ตอป ค้ําประกันโดยเงินลงทุน
ระยะยาวสวนหนึ่งของบริษัทฯ และใบหุนของบุคคลท่ีเกี่ยวของกันกับกรรมการบริษัท และบริษัทฯ บริษัทยอย
แหงหนึ่งและกรรมการของบริษัทฯ รวมค้ําประกัน   

เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2560 บริษัทยอยทางออมไดเขาทําบันทึกขอตกลงเพื่อขยายระยะเวลาการจาย
ชําระคืนเงินกูครั้งท่ี 1 ออกไปอีก 3 เดือน ครบกําหนดชําระวันท่ี 11 มิถุนายน 2560 และขยายระยะเวลาการจาย
ชําระคืนเงินกูครั้งท่ี 2 ออกไปอีก 1 ป ครบกําหนดชําระวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 ท้ังนี้อัตราดอกเบ้ียและเง่ือนไข
การค้ําประกันยังคงเปนไปตามสัญญากูยืมเงินเดิม 
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29. เงินกูยืมระยะสั้นจากบคุคลอื่น 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 
ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตนป 1,300,000.00  1,300,000.00 
บวก กูเพ่ิมระหวางป -  - 
หัก   จายคนืระหวางป -  - 
ยอดคงเหลือปลายป 1,300,000.00  1,300,000.00 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืนเปนเงินกูยืมของบริษัทยอย

แหงหนึ่งในรูปสัญญากูยืมเงิน จํานวนเงิน 1.30 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 8 ตอป ท้ังนี้ผูใหกูไดฟองรอง
บริษัทยอยในขอหาผิดสัญญากูยืมเงิน โดยศาลไดมีคําพิพากษาใหบริษัทยอยชําระเงิน 1,317,380.82 บาท 
พรอมดอกเบ้ียรอยละ 8 ตอปของเงินตน 1,300,000.00 บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไป จนกวาจะชําระเสรจ็ 
ท้ังนี้ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายืนตามศาลช้ันตน บริษัทยอยไดยื่นฎีกาตอศาลเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 
ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา (ตามหมายเหตุ 47.10 ง) 

 
30. เจาหนี้จากหุนเพ่ิมทุน 

เจาหนี้จากหุนเพ่ิมทุนเปนคาหุนสามัญเพ่ิมทุนจากนักลงทุน 4 ราย จํานวนเงิน 465.60 ลานบาท ซ่ึง
กิจการไดรับจากการขายหุน 6,000,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามมติท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ไมสามารถจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนชําระแลวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาได เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) มีหนังสือแจงวาการเสนอขายหุนดังกลาวของบริษัทฯ ไมได
รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีหนังสืออุทธรณคําส่ังดังกลาวถึงสํานักงาน ก.ล.ต. ตอมา
เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2560 สํานักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือแจงผลการขออุทธรณคําสั่งซ่ึงสํานักงาน ก.ล.ต. ยังคง
พิจารณาวาการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาวเปนการเสนอขายโดยไมไดรบัอนญุาตจาก
สํานักงาน  
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บริษัทฯ ไดรับหนังสือขอรับคืนคาหุนเพ่ิมทุนและคาเสียหายจากนักลงทุน 2 ราย ลงวันท่ี 1 มีนาคม 
2560 และวันท่ี 7 มีนาคม 2560 ตามลําดับ โดยขอคืนเงินลงทุนคาหุนเพ่ิมทุนและคาเสียหายพรอมดอกเบ้ีย
อัตรารอยละ 15 ตอป รวมเปนจํานวนเงินเรียกรองใหบริษัทฯ ชําระคืนประมาณ 501.40 ลานบาท (เงินลงทุน
คาหุนเพ่ิมทุน จํานวนเงิน 201.40 ลานบาท คาเสียหายและคาเสียโอกาส จํานวนเงิน 300 ลานบาท) ตอมาเม่ือวันท่ี 
27 มีนาคม 2560  นักลงทุนท่ีขอรับคืนเงินลงทุนคาหุนรายหนึ่งไดยื่นฟองรองบริษัทฯ ตอศาลแพงตาม
คดีหมายเลขดําที่  พ1457/2560 ขอหาหรือฐานความผิดจากการผิดสัญญา เรียกเงินคืน เรียกคาเสียหาย โดย
เรียกรองใหบริษัทฯ ชําระเงินจํานวน 354 ลานบาท (เงินลงทุนคาหุนเพ่ิมทุน จํานวนเงิน 154 ลานบาท 
คาเสียหายและคาเสียโอกาส จํานวนเงิน 200 ลานบาท) พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.50 ตอปของเงินตน
จํานวนดังกลาว นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระใหแกโจทกเสร็จส้ิน ตอมาเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 
นักลงทุนรายดังกลาวไดขอถอนคําฟองและศาลไดมีคําส่ังอนุญาตใหถอนคําฟองแลว  

ปจจุบันบริษัทฯ จายชําระคืนเจาหนี้คาหุนเพ่ิมทุนพรอมดอกเบ้ียจายใหกับนักลงทุนบางราย เปน
จํานวนเงิน 353.61 ลานบาท ท้ังนี้ ดอกเบ้ียจายดังกลาวคํานวณในอัตรารอยละ 15.00 ตอป นับตั้งแตวันท่ี
บริษัทฯ ไดรับเงิน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังคงมีเจาหนี้คาหุนคงเหลือ จํานวน 163.00 ลาน
บาท และดอกเบ้ียคางจาย จํานวน 35.57 ลานบาท 

 
31. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงนิ  

ประกอบดวย 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560   31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท บาท  บาท

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน     3,228,321.16 2,353,154.65 130,714.93   554,459.17
หัก ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี      (280,441.56) (186,666.81)  (1,539.01)  (17,542.51)

รวม     2,947,879.60 2,166,487.84 129,175.92   536,916.66
หัก สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชา   
       การเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (1,227,908.09) (1,105,118.35) (129,175.92)  (407,740.31)

สุทธิ     1,719,971.51 1,061,369.49 -     129,176.35
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จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาว ดังนี้ 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560   31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท บาท  บาท

ภายใน 1 ป     1,381,509.33 1,213,736.00 130,714.93   423,744.00
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป     1,846,811.83 1,139,418.65 -     130,715.17

รวม     3,228,321.16 2,353,154.65 130,714.93   554,459.17
 

32. ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน 
ประกอบดวย 

งบการเงินรวม 
การรับประกัน คดีความ  

ผลงานของงานโครงการ ฟองรอง  รวม
บาท บาท  บาท

ประมาณการหนี้สิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 305,864.74 2,754,124.00  3,059,988.74
ประมาณการหนี้สินเพิ่มข้ึน         11,500.00        131,765.00          143,265.00 
โอนกลับประมาณการหนี้สิน       (87,616.50) -     (87,616.50)
ประมาณการหนี้สิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560       229,748.24     2,885,889.00      3,115,637.24 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การรับประกัน คดีความ  
ผลงานของงานโครงการ ฟองรอง  รวม

บาท บาท  บาท
ประมาณการหนี้สิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 242,366.42 2,754,124.00  2,996,490.42
ประมาณการหนี้สินเพิ่มข้ึน - 131,765.00   131,765.00 
โอนกลับประมาณการหนี้สิน        (12,618.18) -     (12,618.18)
ประมาณการหนี้สิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560       229,748.24 2,885,889.00   3,115,637.24
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33. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนกังาน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชนพนักงานมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตนป  13,830,663.91  3,618,411.63  2,524,458.00  1,900,281.00 
เพ่ิมขึ้นจากการซื้อธุรกิจ -  4,855,116.12  -  - 
ตนทุนการใหบริการปจจุบัน       3,726,732.56   3,102,619.20  402,883.00   368,761.00 
ดอกเบ้ียจาย          404,703.07   275,187.96  76,696.00   58,087.00 
จายผลประโยชนพนักงาน  (360,672.00)  (1,237,248.00)  -  - 
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของ

ผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว          175,844.00  
 

3,216,577.00 
     

2,711,296.00  
  

197,329.00 
ยอดคงเหลือปลายป    17,777,271.54   13,830,663.91  5,715,333.00   2,524,458.00 

 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คาใชจายท่ีรับรูในกําไร(ขาดทุน)สําหรับป 
ประกอบดวย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ตนทุนการใหบริการปจจุบัน       3,726,732.56   3,102,619.20  402,883.00   368,761.00 
ดอกเบ้ียจาย          404,703.07   275,187.96  76,696.00   58,087.00 

รวม 4,131,435.63  3,377,807.16  479,579.00  426,848.00 
 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คาใชจายท่ีรับรูในกําไร(ขาดทุน)สําหรับป
ขางตนแสดงรวมในรายการดังตอไปนี้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ตนทุนบริการ          225,736.98   333,001.79  15,962.00   10,778.00 
ตนทุนขาย          744,215.86   96,149.98  -  - 
คาใชจายในการขายและบริการ          223,948.47   590,555.04  -  - 
คาใชจายในการบริหาร       2,937,534.32   2,358,100.35  463,617.00   416,070.00 

รวม       4,131,435.63   3,377,807.16  479,579.00   426,848.00 
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ผล(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของ
ผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไวเปนผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ขอสมมติดานประชากร       2,271,966.00   770,977.00  1,729,457.00   99,529.00 
ขอมูลทางการเงิน  (71,751.00)  (6,114.00)  339,820.00   (8,068.00) 
การปรับปรุงจากประสบการณ  (2,024,371.00)  2,451,714.00  642,019.00   105,868.00 

รวม           175,844.00   3,216,577.00  2,711,296.00   197,329.00 
 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยสรุปไดดังนี้ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
อัตราคิดลด รอยละ 2.29-3.28 ตอป รอยละ 1.59-3.55 ตอป 
อัตราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย รอยละ 3.04-5.44 ตอป รอยละ 2.97-9.06 ตอป 
อัตราการมรณะ ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551 
อัตราการลาออก รอยละ 0-100 ตอป รอยละ 0-100 ตอป 
เกษียณอายุ 60 ป 60 ป 

 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติท่ีเกี่ยวของในการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล โดยถือวาขอสมมติอ่ืนๆ คงท่ีจะ
มีผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานสรุปไดดังนี้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
 บาท บาท  บาท บาท 
อัตราคิดลด      

เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.50  (549,322.00) (384,269.00)   (168,081.00) (69,096.00) 
ลดลงรอยละ 0.50 580,646.00  405,686.00  177,138.00  71,965.00 

อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน      
เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.50 548,352.00  393,637.00  173,415.00  71,362.00 
ลดลงรอยละ 0.50  (524,097.00) (376,877.00)   (166,277.00) (69,195.00) 

อัตราการลาออก      
เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.50 – 1.00 (1,213,615.00) (631,811.00)   (346,319.00) (151,625.00) 
ลดลงรอยละ 0.50 – 1.00 977,667.00  666,119.00  52,951.00  162,675.00 
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34. ทุนเรือนหุน 
ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและชําระแลว มีรายการเคล่ือนไหว ดังนี้ 

  สําหรับป สําหรับป 
  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 ราคาตาม

มูลคาหุน 
จํานวนหุน  จํานวนเงิน  ราคาตาม 

มูลคาหุน 
จํานวนหุน       จํานวนเงิน 

 บาทตอหุน หุน บาท บาทตอหุน   หุน บาท
ทุนจดทะเบียน   
หุนสามัญตนป 5.00 14,695,874,880 73,479,374,400.00 5.00 8,736,932,320 43,684,661,600.00
หัก ลดทุน 5.00 (6,187,774,033) (30,938,870,165.00) 5.00 (41,057,440) (205,287,200.00)
บวก เพ่ิมข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน  34,032,403,388 -      - -
บวก เพ่ิมทุน 1.00 239,420,793,345 239,420,793,345.00 5.00 6,000,000,000 30,000,000,000.00
หุนสามัญส้ินป 1.00 281,961,297,580 281,961,297,580.00 5.00 14,695,874,880 73,479,374,400.00
   

ทุนท่ีออกและชําระแลว   
หุนสามัญตนป 5.00 6,292,021,080 31,460,105,400.00 5.00 6,292,021,080 31,460,105,400.00
บวก ออกหุนสามัญ 5.00 1,587                       7,935.00 - -
บวก เพ่ิมข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน  25,168,090,668 -      - -
บวก ออกหุนสามัญ 1.00 36,426,750,056     36,426,750,056.00 - -
หุนสามัญส้ินป 1.00 67,886,863,391 67,886,863,391.00 5.00 6,292,021,080 31,460,105,400.00
   

สวนตํ่ากวามูลคาหุน   
หุนสามัญตนป  6,292,021,080 (26,830,723,462.00) 6,292,021,080 (26,830,723,462.00)
บวก ออกหุนสามัญ  36,426,751,643 (35,953,206,114.07) - -
หุนสามัญส้ินป  42,718,772,723 (62,783,929,576.07) 6,292,021,080 (26,830,723,462.00)

34.1 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา จากเดิม 31,460,105,400.00 บาท เปน 31,460,113,335.00 บาท จากการใชสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 

34.2 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ไดมีมติท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจํานวน  30,938,870,165.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 

73,479,374,700.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 42,540,504,235.00 บาท โดยการตัดหุน
สามัญท่ียังไมไดออกจําหนายจํานวน 6,187,774,033 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท ท้ังนี้บริษัทฯ 
ไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

2) อนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวจากเดิมหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหจํานวน
หุนเพ่ิมขึ้นจํานวน 34,032,403,388 หุน จากเดิม 8,508,100,847 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท 
เปนจํานวน 42,540,504,235 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

3) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญครั้งท่ี 6 (NEWS-W6) จัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมท่ีใชสิทธิจองซ้ือและชําระคาซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน 
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4) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 239,420,793,345.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 
42,540,504,235.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 281,961,297,580 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพ่ิมทุนจํานวน 239,420,793,345 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ดังนี้ 
4.1) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 157,300,566,675 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาทใหแกผู

ถือหุนเดิมตามสัดสวนในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 5 หุนใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 0.013 บาท  
4.2) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 62,920,226,670 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือ

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญครั้งท่ี 6 (NEWS-W6) 
4.3) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,029,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาทเพ่ือรองรับ

การปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญครั้งท่ี 4 (NEWS-W4) 
4.4) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 18,171,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาทเพ่ือรองรับ

การปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญครั้งท่ี 5 (NEWS-W5) 
ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว เม่ือวันท่ี 

6 กรกฎาคม 2560 
34.3 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระหลังจากการจัดสรรหุนเพ่ิม

ทุนจํานวน 36,426,750,056 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาทใหแกผูถือหุนเดิม ในราคาเสนอขายหุน
ละ 0.013 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว 

 

35. กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญท่ีตราไวจากมูลคาหุนละ 5 บาท เปนมูลคาหุนละ 

1 บาท ซ่ึงเปนไปตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ดังนั้น บริษัทฯได
ปรับปรุงจํานวนหุนสามัญท่ีใชในการคํานวณกําไรตอหุนของปกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบ (ปรับจํานวนหุนตาม
สัดสวนท่ีเปล่ียนไปของจํานวนหุนสามัญท่ีเปล่ียนแปลง โดยถือเสมือนวาการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนไดเกิดขึ้น
ตั้งแตวันท่ีเริ่มตนของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) บริษัทฯ คํานวณกําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน โดยการหาร
กําไร(ขาดทุน)สวนท่ีเปนของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก ดังนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
สําหรับป 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

กําไร(ขาดทุน)สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (บาท) (567,666,934.43)  (1,502,245,941.02)   (209,860,669.26)  (2,471,730,031.74) 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน) 32,058,908,574   31,460,105,400  32,058,908,574   31,460,105,400 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท/หุน) (0.0177)  (0.0477)   (0.0065)   (0.0786) 
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36. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 
รายละเอียดใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน แสดงดังนี ้ 

ประเภทใบสําคัญ 
แสดงสิทธ ิ

วันที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

ราคาใชสิทธิ 
(บาทตอหุน) 

อัตราการใชสิทธิ
(ใบสําคัญแสดง

สิทธิตอหุนสามัญ) 

จํานวนหุนสามัญ 
ที่ถูกใชสิทธ ิ

(หุน) 

จํานวนหุนคงเหลือ 
เพ่ือรองรับการใชสทิธิ 

(หุน) 

วันครบกําหนดอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

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 
  NEWS-W6 - - - - - (อยูระหวางดําเนินการ) 

 
37. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป สวนหนึ่ง
ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
38. การบริหารจัดการทนุ 

วัตถุประสงคของบริษัทและบริษัทยอยในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึงความสามารถ
ในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 4.12:1 และ 
2.34:1 ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 0.51:1  และ 1:1 ตามลําดับ 

 

39. (คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได 
39.1 ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรสําหรับปประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
บาท บาท บาท บาท 

ภาษีเงินไดปจจุบัน      
 (คาใชจาย)รายไดภาษีเงินไดในปปจจุบัน (2,621,674.43)  - -  - 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   -  - 
  (คาใชจาย)รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  266,016.07 (22,263.59) -  - 
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินไดท่ีรับรูใน 
  กําไรหรือขาดทุน (2,355,658.36) (22,263.59) -  - 
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ผลตางระหวาง(คาใชจาย)รายได ภาษีเงินไดท่ีคํานวณจากกําไรทางบัญชีดวยอัตราภาษีท่ีใชสําหรับป 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รอยละ 20 (คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได ท่ีแสดงไวดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได    (570,392,194.31) (1,507,055,740.18) (209,860,669.26) (2,471,730,031.74)
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินไดคํานวณดวย    
อัตรารอยละ 20 และอัตรารอยละ 10.50                     114,078,438.86 301,266,655.08 41,972,133.85 494,346,006.35
(รายได)คาใชจายท่ีไมสามารถหักภาษีเงินได (2,386,605.91) (3,771,038.23) (30,995,848.69) (507,544,159.70)
รายไดท่ีไมตองเสียภาษ ี 29,400.00 2,473,610.00 29,400.00 2,473,610.00
ผลแตกตางช่ัวคราวท่ียังไมไดบันทึกรับรู  (1,595,039.91) (200,199,449.89) 20,131.20 (442,594.40)
ผลกระทบจากกําไรระหวางกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2,799.89 814,340.46 - - 
ผลกระทบจากการตัดรายการระหวางกัน 12,286,852.87 - - - 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตาม   

วิธีสวนไดเสีย - (31,302.54) - - 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ีบันทึกรับรูในป 110,334.29 -  -  - 
ขาดทุนทางภาษีปปจจุบันท่ีไมเคยรับรูเปน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  (126,722,332.75) (111,742,216.22) (11,025,816.36) - 
ขาดทุนทางภาษีในอดีตท่ีไมเคยรับรูเปน   

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 1,840,494.30 11,167,137.75 - 11,167,137.75
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได (2,355,658.36) (22,263.59) - - 

   
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไมไดรับรูในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 ประกอบดวย 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท บาท  บาท

ขาดทุนทางภาษี 2,426,951,228.11 1,970,358,864.53 55,129,081.78   10,814,858.95
ผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี 1,936,791,236.56 1,615,664,831.10 4,511,755,371.58   3,174,353,705.80

รวม 4,363,742,464.67 3,586,023,695.63 4,566,884,453.36   3,185,168,564.75
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษี
ท้ังจํานวนเกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษี แยกตามปท่ีส้ินสุดประโยชนทางภาษีไดดังนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท บาท  บาท

ปท่ีสิ้นสุดประโยชนทางภาษี   
ป 2560 - 87,966,918.19 -  -
ป 2561 149,416,677.81 152,427,339.47 -  -
ป 2562 539,808,505.69 551,672,246.08 -  -
ป 2563 608,178,775.01 608,178,775.01 -  -
ป 2564 551,064,687.61 570,113,585.78 -  10,814,858.95
ป 2565 578,482,581.99 -   55,129,081.78   -

รวม 2,426,951,228.11 1,970,358,864.53 55,129,081.78   10,814,858.95
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีไมมีวันส้ินสุด
ประโยชนทางภาษีภายใตกฎหมายภาษีอากรปจจุบัน 

 
39.2 ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 
 จํานวนกอนภาษี รายได(คาใชจาย)ภาษเีงินได จํานวนสุทธิจากภาษี
 บาท บาท บาท

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (284,390,550.00) - (284,390,550.00)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของ

ผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว (175,844.00) 
 

199,864.40 
     

  24,020.40 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (163,795,350.00) - (163,795,350.00)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของ

ผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว (3,216,577.00) - (3,216,577.00) 
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 งบการเฉพาะกิจการ 
 จํานวนกอนภาษี รายได(คาใชจาย)ภาษเีงินได จํานวนสุทธิจากภาษี
 บาท บาท บาท

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (284,390,550.00) - (284,390,550.00)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของ

ผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว (2,711,296.00) - (2,711,296.00) 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (163,795,350.00) - (163,795,350.00)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของ

ผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว (197,329.00) - (197,329.00) 
 
 

40. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
กลุมบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ  ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพภายใต

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ 
จายสมทบเขากองทุน และจะจายใหกับพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯ ไดรับรูเงินสมทบเปนคาใชจาย 
จํานวนเงิน 5.80 ลานบาท และจํานวนเงิน 4.53 ลานบาท ตามลําดับ และบริษัทฯ ไดรับรูเงินสมทบเปน
คาใชจาย จํานวนเงิน 0.35 ลานบาท และจํานวนเงิน 0.36 ลานบาท ตามลําดับ 
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41. คาใชจายตามลักษณะ 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
บาท บาท บาท บาท 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป  
และงานระหวางทํา           3,023,206.02  (373,727.86) - - 

ซื้อสินคาและตนทุนบริการ      188,878,405.18  176,902,967.61 26,443.15  306,382.50 
เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน      303,030,753.36  229,403,316.46 12,478,928.13  12,773,341.04 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย        82,941,198.61  67,935,030.47 1,845,563.96  2,832,355.67 
คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี ่ - 77,475,497.71 - - 
คานายหนา        19,547,937.01  24,130,807.36 - 98,733.00 
คาท่ีปรึกษา           7,507,668.04  12,819,364.81 1,700,000.00  2,005,000.00 
คาบริการอ่ืน        16,730,258.23  34,139,519.06 3,428,303.26  3,062,559.98 
คาเชา        37,265,166.34  23,184,876.03 4,369,578.96  3,750,938.96 
คาตอบแทนผูบริหาร        46,441,980.57   36,816,391.02 15,098,142.70  13,174,603.22 
คาโฆษณา           6,475,535.18   13,231,239.40 - - 
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (โอนกลับ)           3,678,354.04   1,866,657.13 - (214,605.04) 
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ           1,843,164.03  43,069,050.63 113,213,093.98  910,812,567.56 
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยไมมตีัวตน - 582,871.70 - - 
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน - 71,719.06 40,700,000.00  1,622,385,396.15 
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม - 2,002,492.90 - - 
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใช 
     คลื่นความถีเ่พ่ือใหบริการโทรทัศน - 953,903,799.57 - - 
อ่ืนๆ      112,688,746.80  87,134,647.59 13,981,566.76  20,088,489.08 

รวม      830,052,373.41  1,784,296,520.65 206,841,620.90  2,591,075,762.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

42. สวนงานดําเนินงาน  
กลุมบริษัทฯ ไดระบุสวนงานดําเนินงานโดยอางอิงจากรายงานภายในของกลุมบริษัทฯ ซ่ึง

รายงานดังกลาวไดรับการตรวจสอบโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานเปนประจําเพ่ือการ
จัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน 

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

กลุมบริษัทฯ จําแนกสวนงานดําเนินงานตามลักษณะของธุรกิจท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
- สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยี ใหบริการปรึกษา และออกแบบระบบสารสนเทศ 
- สวนงานธุรกิจส่ือ ไดแก ส่ือโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพและส่ือออนไลน 
- สวนงานธุรกิจจําหนายและใหบริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและ

ตรวจสอบชีวอนามัย 
ขอมูลตามสวนงานธุรกิจของกลุมบริษัทฯ มีดังนี้ 

 

 หนวย : บาท
 งบการเงินรวม
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ  รายการ รวม
 จําหนายสินคา สื่อ จําหนายและใหบรกิาร  ตัดบัญชี 
 เทคโนโลยีและ ติดต้ังระบบโครงการเกี่ยวกบั   
 ใหบริการปรกึษาและ สิ่งแวดลอมและตรวจสอบ   
 ออกแบบระบบสารสนเทศ  ชีวอนามัย    
รายไดจากบคุคลภายนอก 4,488,463.31  333,738,828.34          36,114,349.51   -         374,341,641.16  
รายไดระหวางสวนงาน 507,570.00 190,753,734.53                64,000.00        (191,325,304.53) -
รวมรายได 4,996,033.31         524,492,562.87          36,178,349.51        (191,325,304.53)         374,341,641.16  
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน 1,504,433.72 (235,087,277.98) 6,591,966.17     66,321,716.36 (160,669,161.73)
   
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,940,407.96       140,237,026.40          2,158,398.26          (61,394,634.01)          82,941,198.61 
สินทรพัยตามสวนงาน       

- สินทรพัยถาวร 2,144,856.73       205,021,693.56          1,827,234.77                (136,625.96)        208,857,159.10 
- ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบรกิารโทรทัศน -         695,469,535.24                              -         (695,469,535.24) -   
- เงินฝากธนาคารทีติ่ดภาระค้ําประกัน 2,833,097.08         481,615,854.89            2,300,000.00   -            486,748,951.97  

      - สินทรัพยอื่น  ๆ 700,368,056.65    1,392,584,975.10       17,037,024.91     (1,425,943,043.21)        684,047,013.45 
สินทรพัยรวม 705,346,010.46    2,774,692,058.79        21,164,259.68     (2,121,549,204.41)     1,379,653,124.52 
หน้ีสินรวม 248,563,349.50    2,822,947,000.57        89,676,530.58     (2,051,017,641.02)     1,110,169,239.63 
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 หนวย : บาท
 งบการเงินรวม
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ  รายการ รวม
 จําหนายสินคา สื่อ จําหนายและใหบรกิาร  ตัดบัญชี 
 เทคโนโลยีและ ติดต้ังระบบโครงการเกี่ยวกบั   
 ใหบริการปรกึษาและ สิ่งแวดลอมและตรวจสอบ   
 ออกแบบระบบสารสนเทศ  ชีวอนามัย   
รายไดจากบคุคลภายนอก 12,147,823.67 198,637,950.90 67,457,091.68  - 278,242,866.25
รายไดระหวางสวนงาน 3,784,490.00 183,878,729.10 127,968.00  (187,791,187.10) -
รวมรายได 15,932,313.67 382,516,680.00 67,585,059.68  (187,791,187.10) 278,242,866.25
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน 4,629,918.09 (276,739,163.69) 12,697,130.31  11,307,215.53 (248,104,899.76)
   
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 3,079,770.51 139,598,618.04 2,710,396.79  21,742.84 145,410,528.18
สินทรพัยตามสวนงาน    

- สินทรพัยถาวร 2,319,330.99 217,817,710.87 3,538,766.60  (188,035.16) 223,487,773.30
- ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบรกิารโทรทัศน             - 756,903,799.57 -  (756,903,799.57) -
- เงินฝากธนาคารทีติ่ดภาระค้ําประกัน 4,323,149.52 740,117,468.08           2,300,000.00   -         746,740,617.60 

      - สินทรัพยอื่น  ๆ 974,418,892.53 1,270,781,825.10        20,380,240.25     (1,057,415,257.59)     1,208,165,700.29
สินทรพัยรวม 981,061,373.04 2,985,620,803.62        26,219,006.85     (1,814,507,092.32)     2,178,394,091.19 
หน้ีสินรวม 498,319,467.51 2,424,599,071.35 79,235,526.11  (1,476,810,490.21) 1,525,343,574.76
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43. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
43.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุมบริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงินเพ่ือการเก็งกําไร
หรือเพ่ือการคา 

43.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะมี

ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัทฯ โดยกลุมบริษัทมีสินทรัพยและ
หนี้สินท่ีมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย ดังนี้ 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบี้ย

คงที ่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 

(รอยละ) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       23,075,958.10 - 1,322,762.57  24,398,720.67 0.100-0.750 
เงินลงทุนช่ัวคราว-เงินฝากประจํา - 1,044.72 - 1,044.72 1.100 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการและบุคคลอื่น - 27,259,921.95 - 27,259,921.95 4.000-15.000 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน - 486,748,951.97 - 486,748,951.97 0.375-1.500 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชี 2,205,301.57 - - 2,205,301.57 2.380 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน - 13,465,637.69 - 13,465,637.69 5.000-15.000 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอื่น - 204,744,278.33 - 204,744,278.33 7.000-12.000 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น - 1,300,000.00 - 1,300,000.00 8.000 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - 2,947,879.60 - 2,947,879.60 0.255-0.960 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบี้ย

คงที ่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 

(รอยละ) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 282,366,213.55 - 5,047,305.43 287,413,518.98 0.100– 0.875 
เงินลงทุนช่ัวคราว-เงินฝากประจํา - 1,033.43 - 1,033.43 1.100 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - 28,000,000.00 - 28,000,000.00 5.000, 6.000 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการและบุคคลอื่น - 2,536,421.95 - 2,536,421.95 4.000-15.000 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน - 746,740,617.60 - 746,740,617.60 0.375– 1.500 
หนี้สินทางการเงิน      
เงินเบิกเกินบัญชี 149,912.49 - - 149,912.49 7.375 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 12.000 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอื่น - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 12.000 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น - 1,300,000.00 - 1,300,000.00 8.000 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - 2,166,487.84 - 2,166,487.84 0.320– 1.030 

 

 (หนวย : บาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบี้ย

คงที ่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 

(รอยละ) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5,605,240.51 -     207,056.57  5,812,297.08 0.375 – 0.750 
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - 1,669,700,000.00 - 1,669,700,000.00 5.000 
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น - 24,800,000.00 - 24,800,000.00 5.000 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน - 2,667,655.94 - 2,667,655.94 0.375 
หนี้สินทางการเงิน      
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - 129,175.92 - 129,175.92 0.400 

 
 (หนวย : บาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 

 
มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบี้ย

คงที ่ ไมมีดอกเบี้ย รวม 
อัตราดอกเบี้ย 

(รอยละ) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 232,904,994.55 - 521,580.15 233,426,574.70 0.375– 0.875 
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - 1,361,300,000.00 - 1,361,300,000.00 5.000 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน - 3,829,235.25 - 3,829,235.25 0.850, 1.375 
หนี้สินทางการเงิน      
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - 536,916.66 - 536,916.66 0.320, 0.400 
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43.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
กลุมบริษัทฯ ไมมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราตางประเทศ 

เนื่องจากธุรกรรมทางการคาสวนใหญทํากับธุรกิจภายในประเทศ  
43.4 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

กลุมบริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือจากการไมไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้การคา อยางไรก็ตาม 
กลุมบริษัทฯ มีการพิจารณาความสามารถในการจายชําระหนี้ของลูกหนี้การคาแตละรายในการพิจารณาให
สินเช่ือและไดพิจารณาตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาตามนโยบายการบัญชี ซ่ึงฝายบริหาร
เช่ือวาเพียงพอแลว สําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยหลังจากหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติ
ตามสัญญา 

43.5 มูลคายุติธรรม 
43.5.1 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีรับรูดวยมูลคายุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยทางการเงินท่ีรับรูดวยมูลคา
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   มูลคายุติธรรม 
  

มูลคาตามบัญชี 
 ขอมูล 

ระดับ 1 
 ขอมูล 

ระดับ 2 
 ขอมูล 

ระดับ 3 
 

รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560     
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียน      
หลักทรัพยเผ่ือขาย – กองทุนเปด 214,642,800.00 214,642,800.00 - - 214,642,800.00 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559      
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียน      
หลักทรัพยเพ่ือคา – 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 

 

43.5.2 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีไมไดรับรูดวยมูลคายุติธรรม 
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ซ่ึงไดแก เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน เงินใหกูยืม เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
และหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินกลุมนี้มีระยะเวลาครบกําหนดส้ัน 
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44. รายการธุรกิจกบักิจการทีเ่กีย่วของกนั 
บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป

ตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ กิจการและบุคคลท่ีเกีย่วของกนัเหลานัน้
ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
44.1 ลักษณะความสัมพันธ  

 ประกอบดวย 
รายช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 90.00 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99  
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99  
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 93.17 
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด  บริษัทยอยของบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ซึ่งถือหุนรอยละ 99.99 
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด บริษัทยอยของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่งถือหุนรอยละ 80.00 
บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน 
บริษัท สํานักพิมพ กรีน ปญญาญาณ จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน 
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเนื่องจากลาออก

จากการเปนกรรมการวันที่ 26 เมษายน 2560) 
บริษัท สํานักขาว ที – นิวส จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน 
บริษัท กรีน พร็อพเพอรต้ี 1282 จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน 
บริษัท เจเค ไทยเทรดด้ิง จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูถอืหุนของบริษัทยอยเปนกรรมการ 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนช่ันแนล  
     (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีญาติสนิทของอดีตกรรมการบริษัทยอยเปนกรรมการ 
(สิ้นสุดความสัมพันธเนื่องจากลาออกจากการเปนกรรมการวันที่ 25 พฤษภาคม 
2560) 

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เน็ตเวิรค จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีญาติสนิทของอดีตกรรมการบริษัทยอยเปนกรรมการ 
(สิ้นสุดความสัมพันธเนื่องจากลาออกจากการเปนกรรมการวันที่ 17 กุมภาพันธ 
2560) 

บริษัท เนคทาร จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท ธัญรัศม์ิ พลัส จํากัด) บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีญาติสนิทของอดีตกรรมการบริษัทยอยเปนกรรมการ
(สิ้นสุดความสัมพันธเนื่องจากลาออกจากการเปนกรรมการวันที่ 25 พฤษภาคม 
2560) 

กิจการรวมคา สปริงนิวสศึกอศัวินดํา กิจการรวมคาที่รวมลงทุนโดยบริษัทยอย อัตรารอยละ 50 (สิ้นสุดความสัมพันธ
เนื่องจากการเลิกกิจการเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2559) 

กิจการรวมคา NEWS-ESI กิจการรวมคาที่ลงทุนโดยกลุมบริษัท อัตรารอยละ 100 (สิ้นสุดความสัมพันธ
เนื่องจากการเลิกกิจการเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560) 

คุณอารักษ ราษฎรบริหาร กรรมการของบริษัทและบริษัทยอย 
คุณวทันยา วงษโอภาสี กรรมการของบริษัทและบริษัทยอย 
คุณศุทธิชัย บุนนาค กรรมการของบริษัทและบริษัทยอย 
คุณธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ กรรมการของบริษัทยอย 
คุณรักหน่ึง พหลโยธิน กรรมการของบริษัทยอย 
คุณวรนาถ บุญปลิก ผูถือหุนของบริษัทยอย 
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รายช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 
คุณศุภชัย สระสมบูรณ ผูถือหุนของบริษัทยอย 
คุณสุชาย มีขันทอง ผูถือหุนของบริษัทยอย 
คุณยุทธ ชินสุภัคกุล ญาติสนิทของกรรมการบริษัทและบริษัทยอย 
คุณภควันต วงษโอภาส ี ญาติสนิทของกรรมการบริษัทและบริษัทยอย 

 

44.2 รายการคาระหวางกัน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
 นโยบายการกาํหนดราคา 31 ธันวาคม 2560   31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย        
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)        
รายไดจากการขาย ราคาตามสัญญาและราคา

เทียบเคียงกับตลาด 
-  -  -  2,702,090.00 

รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน ราคาตามสัญญา -  -  507,570.00  515,400.00 
รายไดอ่ืน ราคาตามสัญญา -  -  2,086,274.96  2,518,351.00 
ดอกเบ้ียรับ อัตรารอยละ 5 ตอป -  -     75,757,274.16  91,535,548.03 
มูลคาการขายสินทรัพย ราคาท่ีตกลงรวมกัน -  -  18,000.00  - 
มูลคาการซื้อสินทรัพย ราคาท่ีตกลงรวมกัน -  -  895,782.26  - 
ตนทุนขาย ราคาตามสัญญาและราคา

เทียบเคียงกับตลาด 
-  -  -  537,000.00 

ตนทุนบริการ ราคาตามสัญญาและราคา
เทียบเคียงกับตลาด 

-  -  -  30,000.00 

คาใชจายในการบริหาร ราคาตามสัญญา - - 154,892.74 - 
หนี้สงสัยจะสูญ  -  -  111,800,000.00  875,734,574.43 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
รายไดจากการขาย ราคาตามสัญญาและราคา

เทียบเคียงกับตลาด 
924,084.00  676,523.20  -  - 

รายไดจากการใหบริการ ราคาตามสัญญาและราคา
เทียบเคียงกับตลาด 

9,579,610.00  -  -  - 

ดอกเบ้ียรับ อัตรารอยละ 5 และ 6 ตอป 409,522.72  1,294,849.35  378,082.19  1,203,287.69 
รายไดอ่ืน ราคาตามสัญญา 2,204,291.00  2,715,540.00  -  - 
มูลคาการซื้อสินคา ราคาท่ีตกลงรวมกัน -  83,566.50  -  - 
มูลคาการซื้อสินทรัพย ราคาท่ีตกลงรวมกัน 301,094.08  682,709.81  -  - 
ตนทุนขาย ราคาท่ีตกลงรวมกัน 7,633,973.96  294,371.40  -  - 
ตนทุนบริการ ราคาตามสัญญา 7,743,141.83  2,318,706.97  -  - 
คาใชจายในการขาย ราคาตามสัญญา 4,469,750.00  -  -  - 
คาใชจายในการบริหาร ราคาตามสัญญา 3,623,799.75  5,808,440.00  -  - 
หนี้สงสัยจะสูญ  -  24,000,000.00  -  24,000,000.00 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
 นโยบายการกาํหนดราคา 31 ธันวาคม 2560   31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน     
รายไดจากการขาย ราคาเทียบเคียงกับตลาด - 3,200.00 - - 
คาใชจายในการบริหาร ราคาตามสัญญา 450,000.00 950,000.00 450,000.00 600,000.00 
ดอกเบ้ียจาย อัตรารอยละ 7, 12 และ 15 ตอป 394,081.71 300,821.88 -  - 
รายการธุรกิจกับ 
การรวมการงาน 

   
  

รายไดอ่ืน ราคาท่ีตกลงรวมกัน - 140,000.00 - - 
หนี้สูญ  -  20,623.00  -  - 

 
44.3 ยอดคงคางระหวางกนั  
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหนี้การคา        
บริษัทยอย        
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด -  -  424,490.40  45,956.50 
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน  
   อินทิเกรเตอร จํากัด - 

 
- 

 
2,891,236.30 

 
2,891,236.30 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด -  270,986.65  -  - 
บริษัท สํานักขาว ที – นิวส จํากัด 1,209,635.00  -  -  - 
บริษัท เจเค ไทยเทรดดิ้ง จํากัด -  90,883.83  -  - 

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน        
คุณธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ -  3,200.00  -  - 

รวม 1,209,635.00  365,070.48  3,315,726.70  2,937,192.80 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหนี้อื่น        
บริษัทยอย        
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน  

   อินทิเกรเตอร จํากัด - 
 

- 
 

1,311,820.00 
 

1,130,240.00 
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด -  -  690,480.00  104,860.00 
บริษัท ซิงค เทคโนโลย ีจํากัด -  -  107,895.00  18,190.00 
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด -  -  1,199,663.74  2,755,198.30 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มลัติมีเดีย จํากัด -  -  1,288,152.32  16,050.00 
บริษัท สปรงินิวส เทเลวิช่ัน จํากัด -  -  -  54,905.87 
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มลัติมีเดีย จํากัด -  -  53,500.00  - 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
   บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด -  983,865.00  -  - 
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน        
คุณศุภชัย สระสมบูรณ 125,000.00  125,000.00  -  - 
คุณสุชาย มขีันทอง 125,000.00  125,000.00  -  - 
คุณอารักษ ราษฎรบริหาร  -  2.50  -  - 
คุณศุทธิชัย บุนนาค  -  2.50  -  - 
คุณวทันยา วงษโอภาสี  -  2.50  -  - 

รวม 250,000.00  1,233,872.50  4,651,511.06  4,079,444.17 
รายไดคางรับ        
บริษัทยอย        
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน  

อินทิเกรเตอร จํากัด - 
 

- 
 

73,000.00 
  

- 
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด -  -  100,000.00  - 
บริษัท ซิงค เทคโนโลย ีจํากัด -  -  12,000.00  - 
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด -  -  40,000.00  - 
บริษัท นิวส เนต็เวิรค มลัติมีเดีย จํากัด -  -  15,000.00  - 
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มลัติมีเดีย จํากัด -  -  50,000.00  - 

รวม -  -  290,000.00  - 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบี้ยคางรับ        
บริษัทยอย        
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน  

อินทิเกรเตอร จํากัด - 
 

- 
 

2,146,958.88 
 

1,529,123.41 
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด -  -  84,781,164.25  26,130,410.94 
บริษัท ซิงค เทคโนโลย ีจํากัด -  -  363,562.10  104,794.54 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มลัติมีเดีย จํากัด -  -  4,382,191.79  1,225,753.42 
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด -  -  549,452.03  545,438.36 
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด -  -  383,561.62  - 

รวม -  -  92,606,890.67  29,535,520.67 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด -  1,100,912.63  -  907,397.26 

รวม -  1,100,912.63  92,606,890.67  30,442,917.93 
เงินใหกูยืมระยะสั้น        
บริษัทยอย        
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด        

ยอดคงเหลือตนป -  -  1,201,500,000.00  1,785,500,000.00 
เพ่ิมขึ้น -  -  255,000,000.00  225,000,000.00 
ลดลง -  -  -  (809,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  1,456,500,000.00  1,201,500,000.00 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตนป -  -  (1,201,500,000.00)  (305,000,000.00) 
เพ่ิมขึ้น -  -  (95,000,000.00)  (896,500,000.00) 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญปลายป -  -  (1,296,500,000.00)  (1,201,500,000.00) 

สุทธิ -  -  160,000,000.00  - 
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด        

ยอดคงเหลือตนป -  -  8,000,000.00  9,000,000.00 
เพ่ิมขึ้น -  -  3,000,000.00  3,000,000.00 
ลดลง -  -  (1,000,000.00)  (4,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  10,000,000.00  8,000,000.00 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตนป -  -  (5,500,000.00)  - 
เพ่ิมขึ้น -  -  (2,500,000.00)  (5,500,000.00) 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญปลายป -  -  (8,000,000.00)  (5,500,000.00) 

สุทธิ -  -  2,000,000.00  2,500,000.00 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด        

ยอดคงเหลือตนป -  -  -  34,210,000.00 
เพ่ิมขึ้น -  -  16,000,000.00  - 
ลดลง -  -  (6,000,000.00)  (34,210,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  10,000,000.00  - 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตนป -  -  -  (34,210,000.00) 
ลดลง -  -  -  34,210,000.00 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญปลายป -  -  -  - 

สุทธิ -  -  10,000,000.00  - 
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น  
   อินทิเกรเตอร จํากัด 

    
 

 
 

ยอดคงเหลือตนป -  -  62,000,000.00  53,900,000.00 
เพ่ิมขึ้น -  -  11,900,000.00  30,300,000.00 
ลดลง -  -  (2,000,000.00)  (22,200,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  71,900,000.00  62,000,000.00 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตนป -  -  (47,519,379.55)  (36,519,379.55) 
เพ่ิมขึ้น -  -  (14,300,000.00)  (11,000,000.00) 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญปลายป -  -  (61,819,379.55)  (47,519,379.55) 

สุทธิ -  -  10,080,620.45  14,480,620.45 
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด        
ยอดคงเหลือตนป -  -  13,300,000.00  7,000,000.00 
เพ่ิมขึ้น -  -  10,000,000.00  6,300,000.00 
ลดลง -  -  (2,500,000.00)  - 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  20,800,000.00  13,300,000.00 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด        
ยอดคงเหลือตนป -  -  52,500,000.00  - 
เพ่ิมขึ้น -  -  48,000,000.00  52,500,000.00 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  100,500,000.00  52,500,000.00 

           รวม-สุทธิ -  -  303,380,620.45  82,780,620.45 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินใหกูยืมระยะสั้น        
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด        
ยอดคงเหลือตนป 28,000,000.00  24,000,000.00  24,000,000.00  24,000,000.00 
เพ่ิมขึ้น 2,000,000.00  6,300,000.00  -  - 
ลดลง (6,000,000.00)  (2,300,000.00)  -  - 
โอนเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอ่ืน (24,000,000.00)  -  (24,000,000.00)  - 
ยอดคงเหลือปลายป -  28,000,000.00  -  24,000,000.00 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตนป (24,000,000.00)  -  (24,000,000.00)  - 
เพ่ิมขึ้น -  (24,000,000.00)  -  (24,000,000.00) 
ลดลง -  -  -  - 
โอนเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอ่ืน 24,000,000.00  -  24,000,000.00  - 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญปลายป -  (24,000,000.00)  -  (24,000,000.00) 

สุทธิ -  4,000,000.00  -  - 
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ 
      ท่ีเกี่ยวของกัน-สุทธิ - 

  
4,000,000.00 

  
303,380,620.45 

  
82,780,620.45 

เงินประกันคาเชา        
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
บริษัท กรีน พร็อพเพอรตี้ 1282 จํากัด 90,000.00  90,000.00  -  - 

เจาหนี้การคา        
บริษัทยอย        
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด -  -  1,633,024.94  1,149,658.73 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอร 
     เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

-  314,977.40  -  - 

บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) 2,948,617.21    -  -  - 
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด -  214,000.00  -  - 
บริษัท สํานักพิมพ กรีน ปญญาญาณ จํากัด -  17,188.00  -  - 

รวม 2,948,617.21  546,165.40  1,633,024.94  1,149,658.73 
เจาหนี้อื่น        
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
    บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด -  21,305.48  -  5,607.48 
บริษัท กรีน พร็อพเพอรตี้ 1282 จํากัด 196,444.93  92,686.94  -  - 

รวม 196,444.93  113,992.42  -  5,607.48 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เจาหนี้อื่น        
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน        
คุณอารักษ ราษฎรบริหาร -  100.00  -  - 

คาใชจายคางจาย        
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน        
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนช่ันแนล  
     (ประเทศไทย) จํากัด 

-  1,118,706.97  -  - 

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน        
คุณวรนาถ บุญปลิก -  226,951.00  -  - 

รวม -  1,345,657.97  -  - 
ดอกเบี้ยคางจาย        
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน        
คุณวทันยา วงษโอภาสี 12,657.53    -  -  - 
คุณรักหนึ่ง พหลโยธิน 7,397.26    -  -  - 
คุณวรนาถ บุญปลิก -  684,394.39  -  - 

รวม 20,054.79  684,394.39  -  - 
เงินกูยืมระยะสั้น        
บุคคลท่ีเกี่ยวของกันในบริษัทยอย        

คุณวทันยา วงษโอภาส ี          
ยอดคงเหลือตนป   -    -  -  - 
เพ่ิมขึ้น 2,000,000.00    -  -  - 
ลดลง   -    -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายป 2,000,000.00    -  -  - 
คุณรักหนึ่ง พหลโยธิน          
ยอดคงเหลือตนป   -    -  -  - 
เพ่ิมขึ้น 1,500,000.00    -  -  - 
ลดลง -    -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายป 1,500,000.00    -  -  - 
คุณวรนาถ บุญปลิก          
ยอดคงเหลือตนป 2,500,000.00  2,500,000.00  -  - 
เพ่ิมขึ้น   -    -  -  - 
ลดลง (2,500,000.00)    -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายป -  2,500,000.00  -  - 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกูยืมระยะสั้น        
บุคคลท่ีเกี่ยวของกันในบริษัทยอย        

คุณยุทธ ชินสุภัคกุล          
ยอดคงเหลือตนป   -    -  -  - 
เพ่ิมขึ้น 43,000,000.00     -  -  - 
ลดลง (33,000,000.00)    -  -  - 
หัก ดอกเบ้ียจายลวงหนา  (34,362.31)    -  -  - 
ยอดคงเหลือปลายป 9,965,637.69     -  -  - 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกีย่วของกัน 13,465,637.69  2,500,000.00  -  - 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยท้ังจํานวนเปนการใหกูยืม
ในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5 ตอป เทากันท้ังสองป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคลท่ีเกี่ยวของกันท้ังจํานวนเปนการกูยืมในรูป
ตั๋วแลกเงิน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.25 -15.00 ตอป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกันเปนการกูยืมของบริษัทยอย
แหงหนึ่งในรูปสัญญากูยืมเงิน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 12 ตอป ท้ังนี้ผูใหกูไดฟองรองบริษัทยอยในขอหา
ผิดสัญญากูยืมเงิน โดยศาลไดมีคําพิพากษาใหบริษัทยอยชําระเงินจํานวน 2,712,054.79 บาท พรอม
ดอกเบ้ียรอยละ 12 ตอปของเงินตน 2,500,000.00 บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ 
บริษัทยอยไดยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ และศาลอุทธรณไดพิพากษายืนตามศาลช้ันตน คดีจึงถึงท่ีสุดแลว 
ปจจุบันบริษัทยอย ไดมีการจายชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียท่ีคงคางตามคําส่ังศาลท้ังหมดแลว  

 
44.4 การค้ําประกนัระหวางกัน   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไดนําเงินลงทุนระยะยาวบางสวนเปน
หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอ่ืนของบริษัทยอยทางออม และรวมค้าํประกนัโดยหุนสามัญ
ของบุคคลท่ีเกี่ยวของกันกับกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทยอยแหงหนึ่งและมีกรรมการบริษัทฯ 
รวมค้ําประกัน  
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44.5 คาตอบแทนผูบริหาร       
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559
 บาท บาท บาท  บาท
ผลประโยชนระยะสั้น       44,024,769.03 35,323,198.52     14,695,637.70   12,824,830.22
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2,417,211.54 1,493,192.50 402,505.00   349,773.00

รวม       46,441,980.57 36,816,391.02 15,098,142.70  13,174,603.22
 
45. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผู
ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับกิจการซอฟตแวร
ประเภท Enterprise Software และ Digital Content ตามบัตรสงเสริมเลขท่ี 1038(7)/2551 โดยบรษิทัไดรบัสิทธิ
ประโยชนบางอยางเชน  
(ก) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรท่ีนําเขาจากตางประเทศตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติ 
(ข) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมเปน       

ระยะเวลาแปดปนับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบพาณิชยกิจจนถึงเดือนมีนาคม 2559  
เนื่องจากกิจการไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนด

ตามท่ีระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 
 
รายไดท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังนี้ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 กิจการที่ไดรับ

การสงเสริม 
 กิจการที่ไมไดรับ

การสงเสริม 
 รวม  กิจการที่ไดรับ

การสงเสริม 
 กิจการที่ไมไดรับ

การสงเสริม 
 รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายไดจากการใหบริการ -  - - 421,585.06  1,820,615.53 2,242,200.59
รายไดจากการขาย -  - - -  3,851,310.00 3,851,310.00
รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน -  - - -  983,400.00 983,400.00
    รวม -  - - 421,585.06  6,655,325.53 7,076,910.59
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46. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด         
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่  สําหรับปสิ้นสุดวันที ่
 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559  31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ซื้อสินทรัพยถาวรเปนเงินเช่ือ 5,318,992.71  4,590,728.75  -  - 
ซื้อสินทรัพยถาวรภายใตสัญญาเชาการเงิน 2,366,250.55  470,500.00  -  - 
ซื้อสินทรัพยโดยการแลกเปลี่ยนกบัลูกหนี้บารเตอร -  88,660.00  -  - 
โอนสินทรัพยเพ่ือใหเชาเปนอุปกรณ -  93,983.23  -  93,983.23 
โอนสินทรัพยถาวรเปนสินทรัพยไมมีมีตัวตน 1,193,900.00  -  -  - 
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเปนเงินเช่ือ 235,400.00  26,321,753.21  -  - 
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ขายที่รับรูใน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(284,390,550.00)  (163,795,350.00)  (284,390,550.00)  (163,795,350.00) 

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน
พนักงานที่กําหนดไวที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(175,844.00)  (3,216,577.00)   (2,711,296.00) 
 

 (197,329.00) 

โอนเงินใหกู ยืมระยะส้ันแกกิ จการที่ เกี่ยวของกันเปน 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการอื่น 

24,000,000.00  -  -   - 

โอนดอกเบี้ยคางรับเปนเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการอื่น 800,000.00  -  800,000.00  - 
โอนประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน

พนักงานเปนเจาหน้ีอื่น 
360,672.00  -  -  - 

โอนหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินเปนเจาหน้ีอื่น 151,521.63  -  -  - 
คาความนิยมเพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ -  2,002,492.90  -  - 
สิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคาเพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ -  2,940,000.00  -  - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ -  4,855,116.12  -  - 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ -  588,000.00  -  - 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ -  500,623.22  -  - 

 
47. ภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่าจเกดิขึน้ 

นอกจากหนี้สินตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน กลุมบริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและ
หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นดังนี้      
47.1 ภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน 
               งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท  ลานบาท
หนังสือคํ้าประกัน 485.28 743.21 2.32  2.47
เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดเปดใช - 3.00 -  3.00
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47.2 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากการเปนผูมีสิทธิไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบรกิาร
โทรทัศนในระบบดิจิตอล ในหมวดหมูชองรายการขาวสารและสาระ มีอายุตามสัญญา 15 ปนับจาก
วันท่ีไดรับใบอนุญาตกลาวคือ ตั้งแตวันท่ี 25 เมษายน 2557 ถึงวันท่ี 24 เมษายน 2572 โดยบริษัทยอย
ดังกลาวตองจายชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปใหกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน และนําสง
เงินเขากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ ในอัตรารอยละ 0.125 – 1.500 ของรายไดกอนหักรายจายท่ีไดจากการโฆษณาท้ัง
ทางตรงและทางออมและรายไดอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต หรือตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีกสทช. ประกาศกําหนด 

47.3 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาใหบริการโครงขายโทรทัศนระบบดิจิตอลกับ
ผูใหบริการโครงขายรายหนึ่งเพ่ือขอใชโครงขายจากผูใหบริการโครงขายประเภทท่ีใชคล่ืนความถ่ี
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ือเผยแพรชองออกอากาศสัญญาณโทรทัศนเปนระยะเวลา 5 ป นับตั้งแต
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 หากบริษัทยอยมีความประสงคจะตอระยะเวลาตาม
สัญญาภายหลังจากระยะเวลาตามสัญญาส้ินสุดลง บริษัทยอยตองแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษร
ใหผูใหบริการโครงขายทราบลวงหนาไมนอยกวา 180 วันกอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา 

บริษัทยอยมีภาระผูกพันการจายชําระคาบริการโครงขายซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว ดังนี้ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559 
 ลานบาท  ลานบาท 

ภายใน 1 ป 60.09  58.34 
มากกวา 1 ป แตไมเกนิ 5 ป 30.95  91.03 

รวม 91.04  149.37 
 

 

47.4 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันกับบุคคลและบริษัทอ่ืน เกี่ยวกับสัญญาตางๆ ท่ีมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560  31 ธันวาคม 2559
คาเชา : (ลานบาท)   
ภายใน 1 ป 44.91 40.39 4.45  0.34
1 - 5 ป 24.79 41.25 4.03  0.40
รวมคาเชา 69.70 81.64 8.48  0.74
คาเชา : (ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)  
ภายใน 1 ป 0.14 0.14 -  -
รวมคาเชา 0.14 0.14 -  -
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รายละเอียดของสัญญาตางๆมีดังนี้ 
47.4.1 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันดานสัญญาเชาอาคารสํานักงานกับบริษัท และบุคคลอ่ืนหลายฉบับ 

ระยะเวลาสัญญา ตั้งแต 1-5 ป สัญญาเริ่มตนเดือนมิถุนายน 2557 และส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2564 
47.4.2 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาเพื่อใชสัญญาณดาวเทียมกับบริษัทแหงหนึ่ง บริษัทยอยมีภาระผูกพัน

ท่ีจะตองจายคาบริการตามท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ป ส้ินสุดเดือนเมษายน 2561 
47.4.3 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาเพ่ือใชบริการรวมสัญญาณโทรทัศนและวิทยุ ท้ังสัญญาณภาพและ

สัญญาณเสียงกับบริษัทแหงหนึ่ง บริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาบริการตามท่ีระบุใน
สัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ป ส้ินสุดเดือนเมษายน 2561 

47.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาวาจางผลิตรายการกับบริษัทอ่ืน โดยมีภาระผูกพัน
ท่ีจะตองจายคาจางตามสัญญาจํานวนเงิน 13.10 ลานบาท 

47.6 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาแบงเวลาใหดําเนินรายการทางสถานีวิทยุกับ
บริษัทแหงหนึ่ง โดยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาจางตามสัญญาจํานวนเงิน 16.05 ลานบาท  

47.7 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ  2559 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันคาบริการทางกฎหมายกับบริษัทอ่ืน 
จํานวนเงิน 0.35 ลานบาทและ 0.08 ลานบาท ตามลําดับ 

47.8 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทยอยมีภาระผูกพันในสัญญาคาลิขสิทธ์ิเพ่ือเขาถึงขอมูลวัดผล
ความนิยมในการรับชมโทรทัศนและสัญญากอสรางสินทรัพยถาวร จํานวนเงิน 44.48 ลานบาท และ 
57.03 ลานบาท ตามลําดับ 

47.9 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยมีภาระผูกพันในสัญญาใชสิทธิในช่ือและสัญลักษณทางการคากับ
บริษัทแหงหนึ่ง โดยมีภาระผูกพันท่ีจะตองแบงสวนแบงรายไดจากการใชช่ือและสัญลักษณทางการคา
ในอัตรารอยละ 3 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 เปนตนไป จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา 

47.10 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
ก) ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 10 บริษัทฯ มีงานโครงการท่ีเกินกําหนดระยะเวลา

สงมอบและไดถูกยกเลิก ซ่ึงบริษัทฯ มีภาระหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเรียกรองคาปรับหรือ
คาเสียหายจากการไมปฎิบัติตามสัญญา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังไมไดมีการตั้งประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นดังกลาว เนื่องจากยังอยูในระหวางการเจรจากับคูสัญญาและยังไมทราบผล 

ข) บริษัทฯ มีคดีความฟองรองเพ่ือใหลูกหนี้ชําระหนี้ และถูกลูกหนี้ดังกลาวฟองแยงให
บริษัทฯ รับผิดคาปรับและคาเสียหายจํานวนเงิน 2.69 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดตั้งประมาณการหนี้สิน
จากคดีความฟองรองไวแลวท้ังจํานวน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ 
จายชําระเงินตน จํานวนเงิน 1.76 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 7.50 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จ 
ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ 
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ค) บริษัทฯ มีคดีความฟองรองเรื่องการทําผิดสัญญาซ้ือขาย ตามคดีหมายเลข ดํา พ.6145/2560 
ใหบริษัทฯ รับผิดคาปรับและคาเสียหาย รวมเปนทุนทรัพย 8.36 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 
7.50 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จ ปจจุบันบริษัทฯ  อยูระหวางการขอขยายระยะเวลาย่ืนคําแกคดีตอศาล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังไมไดมีการตั้งประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้นดังกลาว  

 

ง) บริษัทยอยมีคดีถูกฟองรอง ดังนี้ 
คดีหมายเลข ศาล จําเลย ขอหาหรือฐานความผิด วันนัดพิจารณา 

ดํา ย. 262/2558 แพง จําเลย 1 ผิดสัญญากูยืมเงิน อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 
ดํา อ. 1827/2560 อาญา จําเลย 2 หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 
ดํา อ. 1957/2560 อาญา จําเลย 2 หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา วันท่ี 4 มิถุนายน 2561 
ดํา อ. 2322/2560 แพง จําเลย 1 หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา วันท่ี 5 มีนาคม 2561 
   เรียกรองใหชําระคาเสียหายจํานวนเงิน 802 ลานบาท  
   พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 7.50 ตอป  

 
คดีดังกลาวอยูภายใตกระบวนพิจารณาของศาล อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทยอยเช่ือวา    

ผลของคดีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินของบริษัทยอย 
 

48. การจัดประเภทรายการใหม 
บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงินท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบใหมเพ่ือใหสอดคลองกับ

การจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบันซ่ึงไมมีผลตอกําไร(ขาดทุน)สําหรับปหรือสวนของผูถือหุน
ตามท่ีไดรายงานไวแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีรายงานไวเดิม จัดประเภทใหม ตามท่ีรายงานใหม
 บาท บาท บาท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 
สินทรัพยหมุนเวียน  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 151,201,983.66 (2,300,000.00) 148,901,983.66
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน - 258,512,000.00 258,512,000.00
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 175,253,822.89 (175,253,822.89) -
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 152,798,519.60 152,798,519.60
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน - 10,346,201.67 10,346,201.67
สินทรัพยไมหมุนเวียน  
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 1,001,218,563.40 (256,212,000.00) 745,006,563.40
สินทรพัยไมหมุนเวียนอื่น 10,484,332.11 12,109,101.62 22,593,433.73
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 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีรายงานไวเดิม จัดประเภทใหม ตามท่ีรายงานใหม
 บาท บาท บาท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
สินทรัพยหมุนเวียน  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 289,713,518.98 (2,300,000.00) 287,413,518.98
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน - 258,512,000.00 258,512,000.00
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 219,508,949.24 (219,508,949.24) -
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 187,094,210.05 187,094,210.05
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน - 12,271,548.63 12,271,548.63
สินทรัพยไมหมุนเวียน  
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 744,440,617.60 (256,212,000.00) 488,228,617.60
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14,205,488.36 20,143,190.56 34,348,678.92
หนี้สินหมุนเวียน  
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 199,013,775.51 (198,863,863.02) 149,912.49
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น - 198,863,863.02 198,863,863.02

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ีรายงานไวเดิม จัดประเภทใหม ตามท่ีรายงานใหม
 บาท บาท บาท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 
สินทรัพยหมุนเวียน  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 70,519,522.60 (70,519,522.60) -
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 68,372,667.83 68,372,667.83
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน - 395,120.35 395,120.35
สินทรัพยไมหมุนเวียน  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,560,035.61 1,751,734.42 5,311,770.03
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
สินทรัพยหมุนเวียน  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 45,992,164.65 (45,992,164.65) -
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 42,462,813.38 42,462,813.38
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน - 1,382,496.50 1,382,496.50
สินทรัพยไมหมุนเวียน  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,555,968.27 2,146,854.77 5,702,823.04
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49. เร่ืองอืน่ 
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดกลาวโทษบริษัทฯ

ตอกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) โดยอางเหตุวา 
บริษัทฯ รวมกับบุคคลภายนอกอีก 2 ราย เขาลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
ในลักษณะครอบงํากิจการ โดยขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของปอศ. 

ท้ังนี้การกลาวโทษของสํานักงาน ก.ล.ต. เปนเพียงจุดเริ่มตนของกระบวนการบังคับใชทางการ
กฎหมายอาญาเทานั้น ภายใตกระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยวา บุคคลใดเปนผูกระทําความผิดกฎหมาย
เปนขั้นตอนในอํานาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การส่ังฟองของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลยพินิจ
ของศาลยุติธรรมตามลําดับ 

 
50. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 
 

_______________________________________ 


