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Mr.Meechai Ruchuphant
Chairman
Portion of Share Holding Education
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!""#
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   $ %  
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- 
   (") * +") 
+
- +  
/+22'$" !$!+
 )  

Honorary Doctorate Degree, Faculty of Law, Sisaket Rajabhat
University.
Honorary Doctorate Degree, Faculty of Law, Roi Et Rajabhat
University.
Honorary Doctorate Degree, Faculty of Public Administration,
Burapha University.
Honorary Doctorate Degree, Faculty of Political Science,
Mahasarakham University.
Honorary Degree, Faculty of Education, King Mongkut’s Institute
of Technology Lad Krabang .

- 

Honorary Member, Faculty of Law.

    

-    

   )'

Doctorate Degree, Faculty of Law, Bangkok University.

-    

  +34)

Doctorate Degree, Faculty of Law, Ramkhamhaeng University.

-    

  *

Doctorate Degree, Faculty of Law, Sri Pathum University.

-

  *5") " $  6 36

Honorary Member, National Defense College, Class 36.

- 
  !  "
9:**:
- ;< )2+)  Legislative Internship Program =# >
=" 
- *??2 ! * Southern Methodist
University
-   
% 
!"#$
%&&!

Honorary Doctorate Degree, Faculty of Law, Adamson
University, Philippines.
Legislative Internship Program, Texas, USA.
Master’s Degree, Comparative Law, Southern Methodist
University.
Faculty of Law, Thammasat University.
Experience
Present

- *%    2>&@ +"" (1998) $3  ()

Chairman, Solution Corner (1998) PCL

- *%  6)  +  1 3 )+   
V 
-  X'+ *Y 2551 - *\$$

Legislative Chairman of Committee 1, Office of the Council of
State.
Council President, Phranakorn Rajabhat University,2008-present.

- 

Honorary Doctorate Degree, 20 December 2006-present.

  (@"@ 20 %+ 2549 - *\$$

-  + *Y 2555 - *\$$
'

Council President, Rajabhat Rajanagarinda University, 2012-present.
Last Position

-    6)  3 )+   
V 
- ^&!"3  ") ") 6)  3 )+   
V 

Legislative Secretary, Office of the Council of State
President of the Draftsman Committee, Office of the Council of
State
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-  6) *$3 ( 10) 3 )
+    V 
-  )_6

Draftsman Committee (Level 10), Office of the Council of State
Council President, Chiang Mai University

-  /+22'$" !$!+ 
 )
- *%+   **) '(@" '`*

Council President, King Mongkut’s Institute of Technology Lad
Krabang
President, Committee of Law Amendments for National Development

-  +

Council President, Mahasarakham University

-  Xq")  

Valaya Alongkorn Rajabhat University

- *%/'*  !

Council President, King Prajadhipok’s Institute

- *%+   ! =

President of the Committee of Parliamentary Members

-  +

Council President, Mahasarakham University

-  Xq")  

Valaya Alongkorn Rajabhat University

- *%/'*  !

Council President, King Prajadhipok’s Institute

- *%+   ! =
'$(#)

President of the Committee of Parliamentary Members
Political Career

- @*{  =  ;| 
( }' } ?? %  *~ = )
- @*{  =  ;| 
( }' } ...+{ V% *2 *~ = )
- @*{  =  ;| 
( }' } ... *2 *~ = )
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- ")%  =  ;| (")
( }' } '.". )   *~ = )
- = *$33  = 
( }' } '.".* & *~ = )
- ") = 
'$(#*'!* ++'*

Legal Advisor to the Prime Minister
(During Sanya Thammasak’s term as Prime Minister)
Legal Advisor to the Prime Minister
(During (M.R.) Kukrit Pramoj’s term as Prime Minister)
Legal Advisor to the Prime Minister
(During (M.R.) Seni Pramoj’s term as Prime Minister)
Legal Advisor to the Prime Minister
(During Thanin Kraivichien’s term as Prime Minister)
Deputy Secretary of the Prime Minister – Political Affairs
(During Kreangsak Chamanunt’s term as Prime Minister)
Minister of the Office of the Prime Minister
(During General Prem Tinsulanonda’s term as Prime Minister)
Deputy Prime Minister
Legislative Career

-   ?? 46)

Member of the Legislative Branch

-  `

Member of the Senate

-   ?? 46)

Member of the Legislative Branch

-  `

Member of the Senate

- *%`

President of the Senate

-   ?? 46)

Member of the Legislative Branch

- *% ?? 46)

President of the Legislative Branch
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Mr. Arak Ratboriharn
Chief Executive Officer
Director
Portion of Share Holding Education

- ?
(?4 ))
% 
- ?
(? !) $)  
!

- Master of Accounting (Finance and Accounting),
Thammasat University
- Bachelor of Accounting (Cost Accounting),
Chulalongkorn University
Training

- " &  Director Accreditation Program
!"#$
%&&!

- Training course Director Accreditation Program
Experience
Present

-

 4*%$!!@
 2>&@ +"" (1998) $3  ()
-    *) +"*"@ $3 

- Director and Chief Executive Officer,
Solution Corner (1998) Public Company Limited.
- Director, Springnews Corporation Co.Ltd.

-    >)+ +22 $3 

- Director, Sync Technologies Co.,Ltd.

-    6("6_$ $3 

- Director, Ruam Mue Ruam Jai Co., Ltd.

-    *) @ $3 

- Director, Springnews Television Co.Ltd.

-    "#q"" 2>&@"  " $3 
'

- Director, Environmental Solution Integrator Co.,Ltd.
Last Position

- !$!!@! ) (CFO) /q946)*q

- Chief Financial Officer, State Railway of Thailand

-  4  4^&!"3 
")+ 6)+!4' 
-  ^&!$    $@*{ % $ $3 

- Director and to Act of President
Express Transportation Organization
- Managing Director, Ruamkij Advisory Co., Ltd.

-  , /2)+4= $ (ISEP)

- Director, The Institute of Social and Economic Policy

- ^&!"3  ;| % $
6 $.) %
- ASSISTANT REPRESENTATIVE,
%+  > $3  3 ) 4 )'}
- !(@" ;|(@"
 ) ' > ! $3  (SITCA)
- )"  46)*q (IFCT)

- Vice President, Investment Banking
National Finance Public Company Limited.
- Assistant Representative
Mitsubishi Bank (Bangkok Representative Office)
- Chief of Credit Team, Credit Division
SITCA Finance and Securities Co., Ltd.
- Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT)
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Mr.Suthichai Bunnag
Director
Portion of Share Holding Education

-  
(@"
+  4(@" % 
-  
+  4(@"
% 
- *  "#" + % $
   
- *   ^  2 2) ' 
42 *"" 
!

- Master of Journalism and Mass Communication Thammasat
University
- Bachelor of Journalism and Mass Communication
Thammasat University
- Mini MBA. Kasetsart University
- Diploma, Television Production Australia Film and Television
School
Training

- " &  Director Accreditation Program
!"#$
%&&!

- Training course Director Accreditation Program
Experience
Present

-    2>&@ +"" (1998) $3  ()

- Director, Solution Corner (1998) PCL.

- *%    *) +"*"@ $3 

- Chairman, Springnews Corporation Co.,Ltd.

-    >)+ +22 $3 

- Director, Sync Technologies Co.,Ltd.

- *%    6("6_$ $3 

- Chairman, Ruam Mue Ruam Jai Co., Ltd.

- *%    *) @ $3 
'

- Chairman, Springnews Television Co.Ltd.
Last Position

-   $"  2>&@ +"" (1998) $3 
()
-    '26 q $3 

- Audit Committee, Solution Corner (1998) PCL.

- ^&!6  ^&!"3 _?6  ".$3  ()

- Vice President - MCOT Public Company Limited.

- ^&!"3  /22q  $. "

- Director of Modernnine TV, MCOT Public Company Limited.

- ^&!"3 / "....

- Director of M.C.O.T Radio Station

- ^&!6^&!"3  3 6q "...

- Assistant Director of Thainews agency M.C.O.T

- ^&!(@"62  q2 $3 

- Journalist Thai Television Company Limited

4. *0' &*'

 

Mr. Sirot Ongcharit
Director
Portion of Share Holding Education

- MBA (Finance) % 

- MBA (Finance) Thammasat University

- = 

- Bechelor Economics Thammasat University

- Director, Panorama Worldwide Co.,Ltd.

% 
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Experience
Present

-    2>&@ +"" (1998) $3  ()

- Director, Solution Corner (1998) PCL.

- @*{ "2 ! +@)4'`
Asset Liability Management (ALM)  #% 4$!
># $3 
'

- Senior Advisor Risk Management and Development Asset
Liability Management (ALM) , Wealth Management System
Co.,Ltd.
Last Position

- Head of Trading (Vice President)
%+" q $3  ()
- FX Head (First Vice President)
%+ q%+ $3  ()
- Treasury (Senior Vice President)
%+ )''   $3  ()
- Treasury group manager(Senior Vice President)
) ' ">"9 $3  ()
- Equity derivatives trader (Assistant Vice President)
).> +"* (*q)
- Equity derivatives trader (Assistant Vice President)
%+> 4)  ""
- $!!@+!)"2 %+> 4)  *q

- Head of Trading (Vice President),
DBS Thai Danu Bank
- FX Head (First Vice President),
Bank Thai Public Company Limited
- Treasury (Senior Vice President),
Bangkok Bank of Commerce
- Treasury group manager(Senior Vice President),
SCF Finance and Securities Public Company Limited
- Equity derivatives trader (Assistant Vice President),
Citicorp Securities (Thailand) Ltd.
- Equity derivatives trader (Assistant Vice President)
Bank City Bank London
- Senior sale money Citybank (Thailand)

5.  **& 6* 
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Mr. Pinit Wuthipand
Chairman of Audit Committee
Director
Portion of Share Holding Education

- ?
!

- Bachelor of Accountancy, Thammasat University
Training

% 

- " &  Directors Certification Program

- Training course Directors Certification Program.

- " &  Directors Accreditation Program
!"#$
%&&!

- Training course Directors Accreditation Program.
Experience
Present

- *%   $"/  
 2>&@ +"" (1998) $3  ()
- *%   $"/  "
 $"49+ "@) $3  ()
- ^&! $"_ )

- Chairman of Audit Committee / Director,
Solution Corner (1998) Public Company Limited.
- Chairman of Audit Committee / Independent Director,
Siam General Factoring Public Company Limited.
- Internal Audit, Rangsit University.

-    >"# 4"2>>" $3 

- Director, CVN Associates Co.,Ltd.
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- *%   $"/  "
 "'>$ $3 ()
'

- Chairman of Audit Committee / Independent Director,
RPCG Public Company Limited
Last Position

- *%   $"/  "
 *2+ $3 
- *%   $"/  "
  # + $3 
- + "   $"4*^
3 )6)"  >"9446)
-   $" /  "
 $49+ "@) $3  ()
- @*{ = 66  ){ % 

- Chairman of Audit Committee/Independent Director,
Paolo Medic Co.,Ltd.
- Chairman of Audit Committee/Independent Director,
Health Network Co.,Ltd.
- Audit and Evaluation Subcommittee,
Software Industry Promotion Agency.
- Audit Committee/Independent Director,
Siam General Factoring Public Company Limited.
- Advisor to Deputy Minister of Education.

- @*{  "">

- Advisor, Eastern Asia University.

- ^&!"3 3 "%  )

- Director, Office of the Rector, Rangsit University.

- ^&!6"% ;| )

- Assistant to the Rector for Administration, Rangsit University.

- ^&!"3  3 )' )

- Director of Office of Property Management, Rangsit University.

6. &*8 )#

 

Mr. Chirasak Thanesnant
Director
Portion of Share Holding Education

-   

- Bachelor of Laws, Thammasart University.

% 

- M.A. (International Relations ),Boston University ="  - M.A. (International Relations ), Boston University, USA.

-  &  *5") " $  6@ 40
*5") " $  '.. 2540
!"#$
%&&!

- 23rd Senior Executive Program of Civil Service Commission
Office.
- 40th Directors Certification Program in year 1997,
National Defence College.
Experience
Present

-    2>&@ +"" (1998) $3  ()
'

- Director, Solution Corner (1998) Public Company Limited.
Last Position

- ' ) ")  )
3 )* )
-  ($!!@  & 3 ) "))(")
3 )* )
- ^&!6  ($!!@ & 3 )
/" "+&
)"2
-    ($!!@ & 4)

- Clerical staff, Department of Consular Affairs,
Office of the Permanent Secretary.
- Attache/ ( Diplomatic service officer 3), Passport Division,
Office of the Permanent Secretary.
- Attache/ (Diplomatic service officer 3 ),
The Royal Thai Embassy at Moscow.
- Third secretary (Diplomatic service officer 4),

-  &  &) 6@ 23 ")3 ) .'.
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The Royal Thai Embassy at Moscow.

-    ($!!@ & 4 )
3 ) = 
-  2 ($!!@ & 5)
3 ) = 
-  " ($!!@ & 6)
3 ) = 
-  " ($!!@ & 6 )
/" "+&
)"
-  " ($!!@ & 6) ") 
%??4 
- $!!@ & 7 ")4*
%??4 
- ^&!"3  ") ($!!@ & 7) ")4'%
'% &
- ^&!"3  ") ($!!@ & 8 ) ")4'%
'% &
'

- Third secretary (Diplomatic service officer 4 ),
Office of the Secretary to the Minister.
- Second secretary (Diplomatic service officer 5),
Office of the Secretary to the Minister.
- First secretary (Diplomatic service officer 6),
Office of the Secretary to the Minister.
- First secretary (Diplomatic service officer 6 ),
The Royal Thai Embassy at Bonn.
- First secretary (Diplomatic service officer 6), Legal Affairs
Division, Department of Treaties and Legal Affairs.
- Counselor (Diplomatic service officer 7), Translation Division,
Department of Treaties and Legal Affairs.
- Director (Diplomatic service officer 7), Protocol Division,
Department of Protocol.
- Director (Diplomatic service officer 8 ), Protocol Division,
Department of Protocol.
Last Position

- "+& @*{  ($!!@ & 8)
/" "+&
) " 2
- "+& ($!!@ & 9)
/" "+&
)'*?
- ^&!6* ) } ($!!@ & 9 )
3 )* )
- ")"% (  9)
  )
- " "+& ($!!@ & 10 ) )'"

- Minister-Counselor (Diplomatic service officer 8),
The Royal Thai Embassy at Stockholm.
- Minister (Diplomatic service officer 9),
The Royal Thai Embassy at Phnom Penh.
- Assistant to Permanent Secretary, (Diplomatic service
officer 9 ), Office of the Permanent Secretary
- Deputy Director-General (Diplomatic Service Executive 9),
Consular Affairs Department
- Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary (Diplomatic
service officer 10 ) of Thailand to Pretoria
- Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary (Diplomatic
service officer 10 ) of Thailand to New Delhi

- " "+& ($!!@ & 10 )

)
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General Soonthorn Sophonsiri
Audit Committee
Director
Portion of Share Holding Education

- 2)!" $*.

- Chulachomklao Royal Military Aceademy.

- 

- Master of Public Administration (USA.)

=*  (=)
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Training

- " &  Director Accreditation Program
!"#$
%&&!

- Training course Director Accreditation Program.
Experience
Present

-  4   $"
 2>&@ +"" (1998) $3  ()
- *%    >)+ +22 $3 
'

- Director and Audit Committee,
Solution Corner (1998) Public Company Limited.
- Chairman, Sync Technologies Co.,Ltd.
Last Position

- (@" ")'

- Signal Officer, Royal Thai Army.

- "$%% 2)% 

- Tactics Instructor, Command and Staff College.

- &*)^&!"''
q-, q- '&
- ^&!6&  *$3 )" 42

- Thai Border Refugee Coordination Center,
Thai - Vietnam, Thai – Cambodia.
- Army Attache, Bonn/Rome.

- "$*5") " $ 

- Advisor, National Defense College.

- ^&!"3  /2 ")'

- Director of Royal Thai Army Radio and Television Station.

Mr. Apivut Thongkam
Vice chairman
Portion of Share Holding -

8. ;*6* #$
 
 
-   
-  

Education

+34)

- Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University

q

-Thai Barrister at Law

- *??2 ) 6)* " &"> 
=" 
- *??2 ) * &"> 
=" 
- *  )')*\??
")+ ')*\??2 >"4
- *   @ 42!4*\?"? 
+"' " $ 2)   %)"?
4 
- *?? *5") " $ +=-6" 
6@ 24 *$3*Y {  2554-2555
*5") " $  / *5") *
[*". 6 54 (*". 6@ 24)]

- Master of International Law, American University, USA
- Master of Comparative Law, Howard University, USA
- Certificate in Intellectual Property
World Intellectual Property Organization, Switzerland
- Certificate in Trend and Problem of Computer Crime from
School of Criminal Justice, University of Michigan
- Diploma of National Defense College The Joint State - Private
Sector Course Class 24 of the year 2011-2012
National Defense College, National Defense Studies
Institute [NDC. Class 54 (Diploma, National Defense College,
The Joint State - Private Sector Course Class 24)]
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!

Training

- *   " @ +22_64 )+
_! % )*>6 *"2>
- ?" &)3 4 % $
6@ 1 "  )
- &)')*\??4 +!6)* *
%"4 ;@) ") V " 2*   * " @  
"*  >
- "++ $$ 6""))!"''44 !q V  
6@ 1 ) %
-  &  DCP 6 89/2007
+6)/  q
-  &  CDC 6 3/2008
+6)/  q
!"#$
%&&!

- Certificate of Training in Modern Technology and Enforcement
of Copyright Laws in Denpasar, Indonesia
- Seminar on advanced taxation accounting for lawyers and
businesspersons, class 1, Central Tax Court
- Study trip at the Court of Intellectual Property and International
Trade in the Netherlands, France, England, Germany, Portugal,
Spain, Italy, Turkey, Egypt, Greece
- Training in techniques of negotiation, dispute settlement and
crisis resolution, class 1, Ministry of Justice
- DCP course, class 89/2007
Thai Institute of Directors
- DCP course, class 3/2008
Thai Institute of Directors
Work Experience
Present

- *%$!!@4  
 2' 4+**:  $3  ()

- Chief Executive Officer and Director,
Polaris Capital Public Company Limited

- ")*%  
 2>&@ +"" (1998) $3  ()
-   "#q"" 2>&@ "  " $3 

- Vice chairman,
Solution Corner (1998) Public Company Limited
- Director of Environmental Solution Integrator Co., Ltd.

-    "94"'   $3 

- Executive Director of FBLP Legal Co., Ltd.

- +   "%  3 )* )+ )4))

- Appeal Board of Social Security Office, Ministry of Labor

- "$'*??2 & % $ 
 $ % $ )46"
+34)
- +   "%  3 )* )+ )4))

- Special instructor, Master of Business Administration,
Management in SMEs Program, Ramkhamhaeng University

-  
$ . "94"' "" 4"  +"> ) >">
-    4">@ 4+**: " $3 

- Director of FBLP Audit and Business Consulting Services Co.,
Ltd.
- Director of Bangkoksync.com

-    +" " $3 

- Director of Headquarters Co., Ltd.

-     q' "+  $3 

- Director of Darby Private Equity Co., Ltd.

-    ".4". > (*q) $3 

- Director of A.L.C. (Thailand) Co., Ltd.

-   4' @ ""2 ! >" $3 

- Director of Platinum Auto Service Co., Ltd.

-   "*q @9@) $3 
'

- Director of Top Line Living Co., Ltd.
Last Position

- ^&!'' *$3 )
63)_ 346)^&!'' 4'6)

- Judge of the Ministry
Help in working for the position of judge of Civil Court

- Appeal Board of Social Security Office, Ministry of Labor
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- ^&!'' *$3 )
63)_ 346) 4'6) )'_ !

- ^&!'' 4 "  )

- Judge of the Ministry
Help in working for the position of secretary of Bangkok South
Civil Court
- Judge of Nongkhai Provincial Court
Help in working for the position of judge of Bueng Kan
Provincial Court
- Judge and secretary of Central Tax Court

- ^&!'' 4 "? )'_ !

- Judge and secretary of Bangkok South Criminal Court

-  "% + 6

- Secretary of Court of Appeal Region 6

-  "% 

- Secretary of Appeal Court

- @*{  "2
 9: ) " " 4" 4'+ $3 
-  +^&!* " /2*$3)
*Y '.. 2547-2551
- @*{ +  % ++

- Senior Legal Advisor
First Bangkok Law & Practice Co., Ltd.
- President of Bus Operators Association
Years 2004-2008
- Adviser to Transportation Commission

- @*{ + 3)'$ { !" 4
!"#$$)@ @(@")  $$ _+ " % 
$ )$$ 4  @  $$

- Adviser to the Committee for Study on Laws and Facts related
to Traffic in the Subcommittee for the Establishment of Traffic
Court and Laws on Traffic

- @*{ +    $)$46) 
3 % + = 
- ^&!)+ `+ 3){ (@")^ '$ + 6"(@")_
  % @*{ = $4)+46)

- Adviser to the Committee of Check for Research and
Legislation, Secretariat of the Cabinet
- Expert of Working Group for Judgment on
Continuous Cases in Justice System, National Economic and
Social Advisory Council
- Expert member of the Committee for Foreign Business
Operation according to Foreign Business Operation Act 1999
(B.E. 2542) Years 2007-2010
- Information Technology and Communication Committee of
Parliament Year 2009
- Subcommittee for Information Technology and Communication
System of the New Parliament Year 2009
- Subcommittee of Committee on Monetary, Finance, Banking
and Financial Institutions, Senate Year 2010
- Extraordinary Committee for Trademark Bill
Secretariat of the House of Representatives Years 2012 – 2013
- Honorary Advisory to Committee on Energy
House of Representatives Years 2011 – 2013
- Chairman of the Audit Committee of Krisdamahanakorn Public
Company Limited
- Audit Committee of Mill Con Steel Public Company Limited

- ^&!'' $)")+
63)_ 346)^&!'' $){) 

-  ^&!)+ `_+    * "% $
")+ 6)! '. * "% $")+ 6)!
'.. 2542 *Y '.. 2550-2553
- +   +224 (@"")=
*Y '.. 2552
- "  '$  )+22
4 (@"")=46)_6 *Y '.. 2552
- " % _ 6)+  %  ) +)
%+4/ )` *Y '.. 2553
- +  % ?'$ 6)'?? +(@")
+!3 )% ^&!4 *Y '.. 2555-2556
- @*{   *$3+  %  '))
^&!4*Y'.. 2554 - 2556
- *%   $"  V+ $3 
()
-   $"  +"   $3  ()
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Mr. Teerachai Rattanakamolporn
Director
Portion of Share Holding Education

- *??2+ % $ (+") V)
   
- *??    (+(@") )
/+22'$" !$!+  )
!"#$
%&&!

Master’s Degree, Business Administration (English Program),
Kasetsart University
Bachelor’s Degree, Faculty of Engineering (Mechanical
Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang
Experience
Present

-   2>&@ +"" (1998) $3  ()

Committee Member, Solution Corner (1998) PCL

-   "#q""2>&@ "  " $3 

Committee Member, Environmental Solution Integrator, Co., Ltd

-  ^&!  "& 4"> "*! $3 

Board Member, RU Asset Development Co., Ltd

-  ^&!   > +22 $3 

Board Member, Siam TC Technology Co., Ltd

-  ^&!  2@) +">*  "2@ $3 

Board Member, Rolling Concept Innovation Co., Ltd

-  ^&!  2 ! (*q) $3 

Board Member, Ditto (Thailand) Co., Ltd

-  ^&!  "**Y 4 " $3 

Board Member, Copy Man Rental Co., Ltd

-    '" " ") $3 
'

Committee Member, PRT Intertrading Co., Ltd

-    2 ! (*q) $3 

Committee Member, Ditto (Thailand) Co., Ltd

-  ^&!  "**Y 4 " $3 

Board Member, Copy Man Rental Co., Ltd

10. # 0;

 

Miss. Watanya Wongopasi
Director
Portion of Share Holding Education

- *??  4 +") V
+ *  % 
!"#$
%&&!

- Bachelor of English Language and Literature, Faculty of
Liberal Arts, Thammasat University
Experience
Present

-    2>&@ +"" (1998) $3  ()

- Director, Solution Corner (1998) Public Company Limited.

-    *) +"*"@ $3 

- Director, Spring Corporation Co.Ltd.

-    6("6_$ $3 
'

- Director, Ruam Mue Ruam Jai Co., Ltd.
Last Position

-    2>&@ +"" (1998) $3  ()

- Director, Solution Corner (1998) Public Company Limited.

- @*{  )

- Advisor Investment,

Last Position
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 ' +>2 ! (*q) $3  ()

KT Zmico Securities (Thailand) Public Company Limited.

- @*{  )
 ' +$q" (*q) $3  ()
-    "+ @ $3 

- Advisor Investment,
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited.
- Director, AQUA Televison Co.,Ltd.

11. *' **
'&!

 

Mr. Kavit Sirisarn
Audit Committee
Director
Portion of Share Holding Education

- % $

- Business Administration (Finance), San Diego State University

( )) , San Diego State University

- % $
 ) %+
(  " 2) $)  
!

Business Administration (Finance and Banking), Magna Cum
Laude, Chulalongkorn University
Training

- International Program on Accounting and Finance in
Government Sector, *"
- Distance Learning Program on Macroeconomics Program,
World Bank
- Macroeconomics Program, London School of Economics
(+V&!" *q)
- Forum on Institutionalization of Evaluation System, JICA,
*?@*|
- Distance Learning Program on Disaster Risk Management
Program, World Bank
- Japanese Cooperative System, JICA, *?@*|

- International Program on Accounting and Finance in
Government Sector, India
- Distance Learning Program on Macroeconomics Program,
World Bank

- Japanese Specialized Financial Institutions, Ministry of
Finance, *?@*|
-  & ^&! ), ) +)
!"#$
%&&!

- Japanese Specialized Financial Institutions, Ministry of
Finance, Japan
Experience
Present

-    2>&@ +"" (1998) $3  ()

- Director, Solution Corner (1998) Public Company Limited.

- *%$!!@")+  (Chief Corporate Officer)
 "+* $3 
'

- Chief Corporate Officer, Sahakol Equipment Co., Ltd

- ^&!"3 6 %4'` )+" 
3 2'` )+* 3 )
= $ +)
- ^&!"3 6+@) +) 3 2 +)
3 )= $ +)

President of Strategy and Development of Private Sector
Finances, Office of the Policy for Public Finance Development,
The Fiscal Policy Office
President of Financial Risk Management, The Fiscal Policy Office

- Macroeconomics Program, London School of Economics

( Summer Course Thailand)
- Forum on Institutionalization of Evaluation System, JICA, Japan

- Distance Learning Program on Disaster Risk Management
Program, World Bank
- Japanese Cooperative System, JICA, Japan

Last Position
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- ^&!"3 6 %4'`/ )' $
3 2 )4/ ) 3 )
= $ +)

President of Strategy and Development of Specific Finances,
Office of the Policy of Financial Systems and Institutions, The
Fiscal Policy Office

12. '& *) ? !+)
'&!

 

Adjunct Professor Prasobsook Boondech
Audit Committee
Director
Portion of Share Holding Education

- *??    
!

Bachelor’s Degree, Faculty of Law, Thammasat University
Training

% 

- 3 "{  46) ?   

q

-  
") V 3 +" " (of Lincoln’s Inn,
Barrister-at-Law(England))
- *6 )  & ;|"3 

Received legislative training at the Thai Bar Under the Royal
Patronage
Received English legislative training at the Lincoln’s Inn,
Barrister-at-Law (England)
Department of News Analysis, Management Training

- 2))+$   & ;|"3 

School of Psychological Warfare, Management Training

- /

National Institute of Development Administration, Management
Development Course
The National Judicial College (U.S.A), General Jurisdiction

'`   & '` 

- /"^&!'' =" 
(The National Judicial College (U.S.A)  &  General
jurisdiction
- 3 ) .'. &  &)  & @ 2 6@ 12

OCSC Management Executive Course, Second Curriculum,
Class 12
National Defense College, National Defense Course, Class 41

- *5") " $   &  *5") " $ 
q 6@ 41
-   ( .) 6@ 10
!"#$
%&&!

Capital Market Academy, Class 10
Experience
Present

-    2>&@ +"" (1998) $3  ()
'

Director, Solution Corner (1998) Public Company Limited.
Last Position

-   V 

Member of the Office of the Council of State

- *%`

President of the Senate

- *%"% 

President of the Court of Appeal

- *%"%  + 5

President of the Court of Appeal, District 5

- ^&!'' !+ _ 

Judge, Leader of the Supreme Court Committee

- "%^&!'' ')*\??4 +!6)

Chief Judge of the Central Intellectual Property and International
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Trade Court

- ^&!''  

Judge of the Supreme Court

- ^&!'' "%  + 3

Judge of the Court of Appeal, District 3

- % 6))  

Secretary of the Office of the Judicial Affairs

- ^&!'' !$))

Chief Judge of the Songkhla Court

- ! ")  3 )6)  

Head of the Academic Department, Office of the Judicial Affairs

- ^&!'' $) 

Judge of the Tak Court

- "$*$32 +    % 

Lecturer, Faculty of Law, Master’s Program, Thammasat
University

13. / :0 *
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Mr. Ruknung Phaholyothin
Managing Director (Administrative)
Portion of Share Holding Education

- *??2 + % $   
/
'` 
- *??  + {      
!"#$
%&&!

- Master of Business Administration, Major in Marketing,
National Institute of Development Administration
- Bachelor of Education, Kasetsart University
Experience
Present

-  "3 
 2>&@ +"" (1998) $3  ()
-    "#q"" 2>&@"   " $3 
'

- Managing Director (Administrative),
Solution Corner (1998) Public Company Limited.
- Director, Environmental Solution Integrator Company Limited.
Last Position

- ^&!6*%  
 %* "/  $3 
-  ^&!$   %'% $3 

- Assistance to Executive Chairman,
Thonburi Automotive Assembly Plant Company Limited.
- Managing Director, Thonburi Samplan Company Limited.

- ^&!$ @q*  %>" $3 

- General Manager, Thonburi Bus Service Company Limited.

- ^&!"3 ;|',
- Director of Asset Management Department,
+   '4+   *'
Committee of Asset Management and Asset Evaluation,
 ''" $3 
Ploy Asset Management Company Limited.
- ^&!"3 ;|(@"'(@" ' 
- Executive Director of Commercial Credit Department,
 ) % $ $3  ()
Phatrathanakij Capital Public Company Limited.
- ")^&!"3 ;|(@"'(@" ' 
- Deputy Director of Commercial Credit Department,
 )% $ $3  ()
Phatrathanakij Capital Public Company Limited.
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Mr.Pranot Kosakarn
Chief Financial Officer
Corporate Secretary
Portion of Share Holding
Education

- Modern Management Program
$)   ( Mini MBA )
- *??  ." +!q  ) %+
(   "{@))
!"#$
%&&!

- Mini MBA Modern Management Program
Chulalongkorn University.
- Bachelor Degree in Financial and Bangking from the
University of Thai Chamber of Commerce (first class honour)
Experience
Present

- ")  "3 ;|?4 ),  
 2>&@ +"" (1998) $3  ()
'

- Chief Financial Officer, Corporate Secretary,
Solution Corner (1998) Public Company Limited.
Last Position

-  ), @*{  ) ")+346)

- Private investor in gold bullion.

- ")^&!"3  (  4^&!"3 ) ;|* 
 ' 4 % $ %+q $3  ()
- ")^&!"3 ;|$ 4@*{  )
.> 2 ! $3  ()
- ^&!* " "    () !) 3, *)

- Vice President , IVS&IB Operation Department
TMB Bank Public Company Limited.
- AVP , Research and Investment Advisory Division ,
SICCO Securities Public Company Limited.
- Entrepreneur – Tiger prawn and Gouramis Farming

- ^&!"3 ;| )4;|);
.$""q94> $3  ()

- Director , Treasury Department and Funding Department,
GE Asia Finance ( Public ) Co.,Ltd.
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NATURE OF BUSINESS OPERATION
1. Historical Background
Solution Corner (1998) Public Company Limited founded on February 3, 1998. As not only a
mainstream product and service provider, but we are the leader of System Integrator by providing an
information technology and a contemporary communication technology throughout overall information
technology tasks – design, consulting, and maintenance. Our main clients are the role-leading government
organizations and state enterprises that we give our customers standard quality and services under ISO
9001:2008. Since founded, we have been growing constantly due to our ongoing effort in developing our
staffs, procedures, and wares’ efficiency as the baseline of the rapid growth. In 2004, we had been
registered as a public company and raised its registered capital to paid-up registered capital of 50 Million
Baht then appointed KGI as the financial consultant and MAI Stock Market guidance supervisor. On October
8, 2004, we traded shares in MAI Stock Market as our First Day Trade under “SLC”. We have recently raised
the registered capital to 100,680,660,688 Baht with the paid-up registered capital of 31,460,105,400 Baht
(As of March 26, 2014.) and over a hundred of stuffs we have.
2. Significant Changes and Developments
1998 y Solution Corner (1998) Public Company Limited was incorporated with the initial registered
capital of Baht 1 million on 3 February 1998, which was raised to Baht 3 million in November
y Prior to significance of foreign market expansions, the Company had cooperated with Export
Promotion Department to participate in COMDEX ’98 USA, Las Vegas.
y The Company was one of the co-founder of the Association of Software Thailand Industry
(ASTI).
1999 y Due to being sponsored by The Thai Board of Investment (BOI), the Company was
approved on exemption of corporate income tax in software for 8 years.
y The Company had cooperated with Export Promotion Department to participate in CIBIT 99
in Germany, Hanover.
2000 y Right after forming Strategy Alliance with Oracle System (Thailand) Co.,Ltd., the Company
achieved ‘Certified Professional Program as an Oracle Certified Database Administrator’
2002 y To enhance software manufacturing efficiency accredited under ISO/IEC 12207 standard,
the Company joined in TQS sponsored by ATSI
y The Company registered as a Ministry of Finance advisor Type A No. 911 on Information
Technology issues
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2003 y The Company was selected to participate in CBI-ICT Program from CBI (Center for the
Promotion of Import for Developing Countries), Netherlands.
y After the Company had systematized under ISO 90001:2000 then would proceed on ISO
90001:2000 approval for A.D. 2004
y The Company had applied for Assets Capitalization Project in compliance with
software/intellectual asset Securitization. In December, the Company filed for such
capitalization to The Association of Thai Software Industry (ATSI). As soon as it was legally
obtained, it would affect to the Company’s asset revaluation. Currently, the Company looks
forward to recruiting independent agencies to perform optimal asset valuation
2004 y The Company had raised the paid-up registered capital from Baht 3 Million to Baht 10
Million under its preparatory plan for enhancing achievement on government projects
bidding. According to aforementioned capital raising, it encouraged shareholders adding
in position from 7 to 27 people.
y Moreover, to ensure the Company international standard, the Company had applied for
Certification of ISO 9001 : 2000 under BVQI as Certified Body. Such certification was fully
obtained on July 19, 2004
y In March, the Company had registered as a public company and raised registered capital
from Baht 10 Million to 50 Baht Million owing to the same shareholders’ reinvestment of
distribution in the same ratio as a paid-up capital of Baht 40 million on the following month.
According to aforementioned matter, the Company could be able to support the
expansions to SI business requiring working capital enhancement. In this case, the Capital
offered IPO for Baht 10 million at the par value of 1 baht each
y In August, the Company had sent EasyQuick For Report to challenge Thailand ICT Award
2004 or TICTA in Business Application on Bangkok International ICT EXPO 2004, with over
a hundred of competitors taking part. And being awarded the second place and
appointed as the Thailand representative to join in APICTA 2004
y In August, the Company was approved to validate the registration of being a Ministry of
Finance advisor Type A No. 911 as an Information Technology advisor
y In October, the Company was approved by Stock Exchange of Thailand to register in MAI,
abbreviated as “SLC” then started trading on October 8, 2004
2005 y The Company relocated its headquarter office to 408/74 17th floor Phaholyothin Place,
Phaholyothin Rd., Samsaennai, Payathai, Bangkok 10400 to support increasing staff
y In March, the Company accessed to the exhibition program of CeBit 2005 in Germany,
Hannover
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y In April, the Company joined with Terabyte Net Solution Co., Ltd. to offer services in IT
infrastructure
y The Company was nominated for MAI Best Return Star Award on SET AWARDS 2005
final round
y In October, the Company generated new products in E-Office group, and also
developed Benefit Work Flow 2000 to support the conditions and workflow of
document within the organization, especially public section
y In December, the Company was assigned as the software distributor of ZEND
Company – the international PHP tools developer
2006

y In March, the Company sold investment funds of Terabyte Net Solution Co., Ltd.
y In May, the Company signed contractual agreement with Spirit Enterprise Co., Ltd.
for Thailand’s north-east market
y In May, the Company signed contractual agreement with Metro System Corporation
Public Company Limited for private sector market
y In July, the Company invested in a new company named Open Server (Thailand)
Co., Ltd. to engage in e-commerce services

2007

y In September, the Company invested in joint venture with Media Executive Group
Co., Ltd. for production of news, documentary, magazine, and published matters
including consultancy in news, public relation, marketing promotion, advertising, and
mass media.
y The Company anticipated in CeBit 2007, Germany, Hannover
y The Company was appointed as a representative of Thailand software company in
project - Thai IT Business Delegation to USA Go to US Market Program USA
y The Company accessed to the exhibition program of Zend/PHP Conference & Expo
2007, USA, San Francisco
y The Company was awarded Honorable Mention from ICT SMEs Summit 2007
y The Company applied for and received BOI investment promotion incentives in
Certificate under Activity 5.8 Software (Enterprise Software and Digital Content) for
8 years
y The Company started e-publishing development project named ‘I love Library’
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2008

y April – Launch the e-book creation tools (I Love Library) at the Stock Exchange of
Thailand
y April – Exhibit I Love Library at the London Book Fair 2008 in Earls Court, London
y May – Exhibit I Love Library at Book Expo America 2008 in USA
y June – Exhibit I Love Library at ALA Annual Conference Exhibit Space Application
in USA
y July – Exhibit I Love Library at Tokyo International Book Fair 2008 in Japan

2009

y September – Exhibit I Love Library at Beijing International Book Fair 2008 in Beijing,
China
y December – Exhibit the Company’s products at TMI 2008 Thai Medical Informatics
Association Annual Conference, Royal Golden Jubilee Building, Soi Soonvijai
y Power Line Engineering Public Company Limited, the HRMS customer of Solution
Corner (1998) Public Company Limited, achieved the Golden Sun Plate Reward 2008
for 4 best practices: operation quality, investment, innovation development and
environment care
y The Company performed to adjust software manufacturing processes under CMMI
Level 3 in Software Development and Maintenance Services sponsored by Software
Park Thailand and National Science and Technology Development Agency
y Officially acquired CMMI Level 3
y Received Edution Outstanding Reward from “IT Princess Award Competition No.
4,Individual Type” arranged by Foundation for Research in Information Technology
(FRIT)
y Trained SPI@ease:CMMI Achievement Series 5 Topic “Measuring the Benefits of
Software Process Improvement” and received Honorable shield from Software Park
Thailand
y Changed Major Shareholders from Maneesilasan group to Vongchinsri group. At the
same time Vongchinsri group prepared Tender Offer from other shareholders.
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2010

2011

2012

y Expanded business extent and founded more subsidiaries – Spring Corporation Company
Limited and Solution Corner International Company Limited
y Being qualified by BVQI (Thailand) Limited that the company’s working processes passed
ISO 9001: 2008 standard
y Oracle (Thailand) Company Limited appointed SLC as Gold Partner Oracle tier including
Certified Professional Program as an Oracle Certified Database Administrator
y In April, the company had raised registered capital of Baht 50 million to Baht 325 million and
to 424,424,386 Baht. In October, it was raised to 303, 051, 600 Baht owing to the same
shareholders’ reinvestment as the paid-up capital of 303,051,600 Baht in order to support the
business growth.
y In January, The Company relocated its headquarter office to 333 Lao Peng Nguan 1 Tower,
18th Floor, Zone A, Soi Choeiphuang, Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak,
Bangkok 10900, to support increasing staff.
y In January, Spring Corporation Co.,Ltd (Subsidiaries) in acquiring the existing ordinary
shareholder of Ruam Mue Ruam Jai Co., Ltd. (RMRJ) acquired 99.99% of the paid-up
registered capital of RMRJ.
y Former name Solution Corner Internation Co.,Ltd.(Subsidiaries) was registered with new
name Sync Technologies Co.,Ltd. Since February 21, 2011
y In June, Decrease of the Company’s registered capital from 424,424,386 to Baht
424,424,384 Baht.
y In July, Increase of the Company’s registered capital from 424,424,384 to Baht
2,912,369,800 Baht owing to the same shareholders’ reinvestment as the paid-up capital
of 1,515,258,000 Baht in order to support the business growth.
y In September, Spring Corporation Co.,Ltd (Subsidiaries) increase of the Company’s
registered capital from 100 Million Baht to 200 Million Baht owing to the same shareholders’
revestment.
y In December, United State of America Department of Commerce that the company’s
working processes passed Excellence in Trade Certificate Gold Award For Achievement in
Promoting Trade Between the United States and Thailand for 2011.
y In December, Spring Corporation Co.,Ltd (Subsidiaries) to invest in the new company,

named Spring News Television Co.,Ltd
y In December, Sync Technologies Co.,Ltd (Subsidiaries) has been authorized as the
Exclusive Distributor by AHAINC CO., LTD. who is the reputable manufacturer for Smart
Class Room Technology products.
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2013

x

x

x
x

2014

x

x

In February, Solution Corner(1998) PCL., in acquiring the existing ordinary shareholder of
Environmental Solution Integrator Co., Ltd. (ESI) acquired 90% of the paid-up registered
capital.
In February, Decrease of the Company’s registered capital from 2,912,369,800 to Baht
2,212,369,800 Baht. And increase the share capital from 2,212,369,800 to Baht
3,712,369,800 Baht
In August, the company has approved the renewal of the 3 (Re-Certification) by Bureau
Veritas Certification (Thailand) Ltd. Whether a company's workflow standard ISO 9001:2008
In December, Spring News Television Co., Ltd. participated the auction for national digital
television service licenses organized by the National Broadcasting and Telecommunication
commission (NBTC). The license for which SpringNews Televisionplans to bid was news
and documentary
In February, Decrease of the Company’s registered capital from 3,712,369,800 to Baht
3,299,369,800 Baht. And increase the share capital from 3,299,369,800 to Baht
6,524,094,143 Baht
In Octorber, Increase of the Company’s registered capital from 6,524,094,143 Baht to
100,680,660,688 
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3. Company Business Overview
The Company mainly engages in providing Information Technology services whose business model
is divided into 6 main groups as the followings:
3.1 Application Software The Company started serving On-demand Applications
Development Services (Tailor Made) as when the development process of those applications is
completed, they are then referred to prototype and intellectual assets applying to other
organizations that have the same or related requirements, or other clients. In this way, the Company
can adjust only a slight detail that is different from the prototype application relevant to their system
requirements, then have it developed to be a user friendly-software package. Currently, some of the
Company’s applications are Paperless Office Automation and Retail Management System. Sixty
percent of the customers is government divisions while the rest is major private organizations that
attempted to improve its office automation management being more convenient, accurate, and
modern.
At present, the Company provides developed applications available to clients or instant
applicable, listed as the followings:
1) Paperless Office Automation System
This program designed for paper usage reduction in the office and being document
filing and searching accelerator. Also, it can help empowering organization personnel’s
intercommunication. It consists of multiple systems.
2) Sale and purchase management program on internet network (E-Commerce)
It is a system to manage all transaction on internet network. It requires low cost of
investment for running business and its business channel can be increased without requesting
shop. It can operate for 24 hours with freedom around the world. The system supports either
B-to-C, C-to-C, or B-to-B. It consists of the following systems.
2.1 Product Catalog Management System
2.2 Shopping Cart Management System
2.3 Member Management System
2.4 Award System
2.5 Payment Gateway Service System
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3) Retail management Systems (RMS)
This program designed for assisting retail shop management such as supermarkets,
department stores, book stores, clothing stores, restaurants, and auto-part shops. By starting with
purchasing, stocking, pricing, storing customers data including marketing research; it can manage and help
the shops serve the customers effectively and can create the report on the sales of each product and
primary profit as well as sales, purchasing and income taxes. Therefore the companies that have many
branches can link them to head office with a leased line that can also save them costs. By using Replicate
connection with our developed programs, they can send their information between the head office and their
branches. This program can also be adjusted to work with Accounting Program of Oracle and SAP as well.
3.2 Innovation Technology Solution
The Company has provided the solution which relates to innovation for innovative products
modification or development. The purposes are; to response customer’s requirement of modernism and
strange; to apply new technology for effective management; to make rapid, clear, save, and attractive
presentation; and including to increase products or service value to customers.
1) Digital Signage Solution
Digital Signage Solution is an advertising media in digital which is a new style of advertisement to be
replaced sign board. It can present information, products, and the service in slide or animation photo
to attract people’s interest. Customer can adjust content rapidly without waiting for installation and
control presentation of each location by Centralize Management. The Signage Solution consists of
the following parts.
x Digital Signage Player Digital- is a system used for showing Digital Content such as photo,
animation, video, and website for communication or advertisement to attendee. Player has
a function to connect for receiving data from central and then present such data on
schedule. It can present either on 1 screen or multiscreen to be suitable for showing
location. It supports application of either stand-alone via flash drive or network.
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x Centralize Management Software- is software used for controlling and managing Digital
Signage Player. It can manage digital content to be shown, create playlist and arrange
presenting schedule in the same time from center. It helps saving management time and
cost, including speed of updating data as require.
x Display is a part of digital content presentation via LED/LCD Display,Touch Screen/Kiosk,
Mobile Display, Outdoor Display, 3D Display, which covers application of advertising in
several patterns and suitable for target group.
x Sound- there is a sound solution which can control sound to be in specific area. It can help
installing Digital Signage in nearby area without annoying each other. In addition, it also
can be applied to the location where require controlling of sound distribution by
applications or product advantages.
x Can attract interest by creating new and modern presentation method by slideshow,
animation, alphabet, together with voice.
x Easy to use. Controller can control the operation from central. Its small body can be
installed in limit area.
x Support for convenience and rapid content adjustment according to schedule via
efficiency network. It can bring receiver’s satisfaction while viewing the content which is
updated in accordance with present event.
x Save presentation area or save installation area because it is moveable regarding to time
and target group.
x Save cost and time. It is valuable investment which can save expense in long time for
printing of poster, billboard, and manpower.
x Build “additional income” for the Company. It is high efficiency advertisement media now,
then it not only impulse customers’ need in payment, but also boosts selling of
advertisement to several stores.
x Make environment clean and beautiful. Minimize usage of paper, ink, from previous
advertisement media which consume much paper. Can create the friendly surrounding to
environment.
x Can get along with Touch Screen to contribute products’ outstanding, attractiveness, and
create “good image” to customer.

-42-

" $ })_! + "" 4 4'`4"*'+@'(@"(@" 6"  Digital
Signage Solution 2(@"2) "*   $$++(@"q 6 Kinect, LEAP Motion 4
"*  ' ' 6) 6 Smart Phone, Tablet '(@"_! *'%("2 +6_$
{)& 4!/{) 6& +! {
2) 0[:]/^]) (UC-Show : Virtual Assistance Solution)
^   UC-Show *~ Digital Signage Solution 4){@) /& "" 4'(@"'@ '2 
*'%4 6& +!4!)'  @ 6"")+ )+= 4"  >{@)/3)6 
Digital Signage q!*~"6) ^   UC-Show _!+22@ /'("")+q!
"6) '(@" 2 @q6>3&*4 26 4{)& 6" ^&! UC-Show ")+ * "
6) 
x  Digital Signage Solution '(@"3 Digital Signage Player * _!_ ++
!"&
x "*   Projector Shoot Throw 3!@4)'("++
x "*  ' - *~6'") UC-Show 2*~ Acrylic @!)*~+
`0&^:*';"q
x *~ Digital Signage Solution @/*4 6)("q!*~"6) '(@"  2 
*'%q!"6) 
x _!6^4'62*2@ '(@"6!)q! 6) 
x _!63"+!4'* "'(@"{)&& +!q!*~"6) 4* _ !3"q!

x ") _!)q!*~"6) )_  %+ !+!* /' 4" 
46)
x 64)6@"+!")  6*5

-43-

In addition, the company also provides analytical services to design and develop an application to
connect to Digital Signage Solution by linking the device to detect movement such as Kinect, LEAP
Motion and portable devices such as Smart Phone, Tablet purposes. to promote or advertise more
attractive appeal and reach more customers.
2) UC-Show : Virtual Assistance Solution
UC-Show product is a branch of Digital Signage Solution which was designed to develop
advertisement efficiency and create good image for both government organization and private
company. In addition, it can work along with Digital Signage. UC-Show product use modern
technology to project virtual image lively for different advertisement which is outstanding and
attractive to audience. UC-Show has the following components.
x Digital Signage Solution system, to adapt Digital Signage Player for data controlling
application
x Projector Shoot Throw, to project light of personal virtual image.
x Input device- is an input part of UC-Show. It is Acrylic which can create human image.
Product application and benefits
x To be Digital Signage Solution which is allow content adjusting to vary advertising
appropriately;
x To be used for presenting promotion for generating income and promoting sale;
x To present products along with illustration for customer attractiveness and can be applied
to many languages in presentation;
x Support application in airport, bank, retail shop, health club, and others place;
x Show information in accordance with target group.
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3) Queue Solution
Queue Solution is an automatic queue management system to support queue management of
customer in various service types such as payment, deposit-withdraw money, sell-purchase,
registration, receiving other services, dispensing room, registration room, counter service, social
security, electricity bill payment, telephone bill payment, arrange customer queue in a restaurant,
etc. It can increase service efficiency, let person in queue know their priority, save manpower for
queue arrangement which is complicate and may cause some mistaken. Queue Solution system has
the following components.
x Overall display unit– is a display screen to show the queue which is called or waiting. It
has either individual queue screen or queue display screen accompany with Digital
Signage Solution to show news, information, entertainment, or advertisement;
x Ticket printer– is used for distributing queue card which can use Kiosk (Touch Screen) system;
x Queue management system and queue calling system – is software for controlling all
queue management and can be linked to other queue calling device.
x Can be linked to Digital Signage Solution to enhance public relations or advertising, while
showing appointment
Product application and benefits
x Can support either normal queue arrangement and repeat queue arrangement;
x Can support linking to Touch Screen, Thermal Printer;
x Can support queue card printing with logo;
x Can set queue priority;
x Has the system to monitor any parts of queue system in real-time such as number of
waiting queue
x Has a summary report showing number of queue, waiting time in daily basis or monthly
summary
4) Internet/Mobile Queue Solution
Internet/Mobile Queue is a solution developed from queue system to allow customer book queue
via web browser or mobile device (smart phone or tablet). It provides a chance for users to book
queue before their arrival. It has the following components.
x Queue Solution System is a main system in queue arrangement
x Queue Management System is used to generate queue and set queue priority, and for
monitoring
x Application allows user to book, check, and alert for queue via smart phone or tablet.
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Product application and benefits
x User can issue queue via internet without wasting travelling time to any shops.
x User can check or be alerted when the queue is come closer, or when reach the booked
queue via mobile device (smart phone or tablet). So it is not necessary to wait at the shop.
x Support to work accompany with queue solution system
3.3 Digital Content
Our company has service to design digital content such as advertising media, printing media,
web design, graphic design, digital signage content, 2D/3D model creation, 2D/3D Animation creation,
including teaching media (E-Learning), video editing or effect creation to use virtual assistance solution (UCShow : Virtual Assistance Solution), including service in content editing/improvement every month.
3.4 Library Management
The company offers solutions for managing library. Innovative and Resources The service
from planning to create a library. Bringing technology to help in the management book lending - borrowing
books or media requests and door systems to monitor implementation of the Book of has not borrowed
(Secruity Gate) as well as to the instructions for preparation. Room without a care . Or staff to care less
(Less-Staff Solution) which is a system or related equipment , as follows.
x Library Management System They cover various operations like data management books
in the library. Service user or member Counting books Both normal and borrowing books.
The automated system includes a web application to be able to search for details or
reservations book from inside and outside the library.
x Automatic air circulation (Self-service Station) loca automated book (Book Drop) devices to
aid in counting book. Door (Security Gate) is compatible with RFID or other technologies.
x Innovative accessories associated with the library as a disinfectant in the book (Book
Sanitizer)
3.5 Hardware Products Group
The company also sells computers as well as technologies together with software products
under the condition that the company works on installing both software and hardware. Besides, the
company sells hardware together with software for sales promotions.
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3.6 System Integrator
The Company provides the procurement and installation services related to information
system under the project assigning the Company to conduct an installation of information system hardware
and software, and to procure the personnel in business operation and customer assistance. The Company
furthermore offers the procurement and contract in all related work fields for efficient total information system
installing operation.
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RESEARCH AND DEVELOPMENT
According to the major Company’s business being in volatile industry, we have effort fully paid
more attention to a research and software development. We had put the budget in the research and
software development in order to create and developed new product, of which some are developed from
our original ones, We attempted to enhance their ability and capacity and modern to serve the users’
technological requirement in order to preserve customer loyalty and fulfill the new customer needs, leading
to the customer base expansion in the short run. Besides, human resources development considered as an
important matter in this field of business, therefore we attempted to have our personnel assigned on training
and evaluation test in order to enhance working skills and take specialist certification examination. Thus we
have improved our products and services constantly by using new technology to serve the various kinds of
customer. In addition, this policy is applied to all the companies in our group.
Moreover, the Company also considers the importance of broadcasting industry marketing. We do
more research about computer program using in broadcasting industry (photo, sound, and Multi Medias)
which has never been developed by any company efficiency and match with entrepreneur’s requirement.
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BUSINESS GOAL
The Company sees the great opportunity in its growth phase of business and decides to
strengthen its potentiality to support this trend by recruiting more expert staffs which are capable of
constantly adjusting and developing the software capacity in order to cover all users’ purposes. Further, the
Company has developed the innovative software relating to the recent ones and planned to invest for
business expansion as follows:
1. Use SI (Systems Integration), the operation concerning to consulting and problems resolving
for the entire IT system, as a business expansion tool. The Company takes a role as the systems integrator
for an entire IT system relevant to customer demand, operated by the programming experts.
The Company concentrates on more specific technological services integrating component
subsystems and solutions of the customers into a whole which accelerates, improves the data transfer and
analysis, and also helps decreasing the cost.
2. Develop and provide application software to cover overall purposes of government and
private sector that are in the need of organization management through information technology. In
additional, the Company emphasizes on the wide-range application software development for all user
targets which is able to apply for the other similar users’ task.
3. Expand the business range to the computer tools and utilities market – trading or renting a
vast mass of computer in all sizes, especially the government sector and large organizations.
4. Develop the management software and mobile contents messaging to support the mobile
contents growth by joint venturing with Springnews Corporation Limited, the news provider, providing
viewers the mobile contents via SMS. Furthermore, the Company tends to expand the market to provide a
service for government and private sector, including create a new sensation in viewing mobile contents
through MMS, GPRS, and 3G in a short run.
5. Expand the business core into digital contents as the animation 3D development and graphics
motion picture invention by using graphic technology, for instance, 3D animation and CG to support 3D
monitor technology without 3D glasses to view. The Company is the sole distributor in Thailand, the wares
are launched in the first quarter of 2011 to support digital content outsource throughout domestic and
foreign market.
6. Provide customers the innovation technology integration, for instance, system integration
development on mobile application, online social network application, QR code, augmented reality, and
hologram technology to support innovation technology market growth.
7. Increased business opportunities. The company's investment Environmental Solution
Integrator Co., Ltd. (ESI) to market the growing environment.
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MARKET AND COMPETITION
Since this business has major cost of intellectual properties and relies on personal competency, it
does not require investing of expensive tools or equipment. Moreover, its high profit ratio attracts a lot of new
entrepreneur. Then there is high competition in this business. To be in business the company will maintain
good knowledge and professionalism as well as good human resources to develop software and this will
make the difference from us and any competitors and meet the demand of customers. The company must
be in good shape and lead the market to create better advantages in the challenges. However, the niche
market such as the government sector that the bidding systems to select the operators by presenting both
system itself and attractive prices. Any companies that had good histories and high capital and could be
trustable by the customers as well as maintain good relationship with them as used to work together for
many projects would hold the edge as the company was on the right track continuously and maintain good
relation ship with all customers and met all deadline.

RMS products have been developing by many companies, but the Company offers the second
to none outstanding feature: headquarter and subsidiaries data linking, which attracts all types of clients,
especially multi branches retail organizations.
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RISK FACTORS
1. Risk caused by the Company relies on IT specialists
The Company’s main revenue sources are from software development, distribution, and
maintenance, all developed by IT specialists. Thus, in case the Company had lost such specialists, it would
seriously affect the main revenue and the affection intensity depends on the amount of lost specialists,
missing works and the gap period of new staff recruitment. However, the company has never faced the staff
shortage situation which could cause late tasks delivery. For avoiding such cause, the Company divided the
staff into 4 divisions responsible for different duties - System Analysis division is capable of analyzing
system then delivers it to Programmer division writing and developing programs along with Supporter
division under the inspection of Project Manager division.
Furthermore, each specialist is assigned with different tasks. In any projects, the Company will
assign several programmers to develop the program not the sole individual taking the whole task in order to
reduce the risk. Likewise, the Company also has the policy to sustain and support all staff to strengthen the
bound between them and the Company, and provides them the reasonable salary rate and social welfare to
influence them working for the Company in the long run. The Company even reserves 5 more percent of
System Analysis division workforce exceeding the entire workforce in Programmer division, aims to sustain
the efficiency and systematization of programmers training, and also invents knowledge-based leaning for
newly recruited programmers to cope with the whole task progresses within 2-4 weeks.
Thus, in case some programmers resign, the Company is able to replace them with the newly
recruited ones instantly. For System Analysis division, the Company provides the policy to support any
promising programmers to be the experts in their field by selecting from qualified programmers with tangible
knowledge and the outstanding self-developed skill. Moreover, the Company has the entire staff in System
Analysis division to sign an agreement not to accept any works from their customers for 2 years after
resigning or being discharged.
2. Risks of replica software
Some products might be able to copy and change its source code to use in other purposes
without authorities. The company has prevented this by add more password to protect its source code and
has an agreement with its customers not uses its software out of the agreement.
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3. Risks on high and many competitors
There also are new comers in this business all the time and may use the low-price strategy,
therefore the company has the policy to develop high technology software to increase its performances and
be used by many organizations who want to maintain their efficiencies and link their own work with the
company. At the same time to keep the market share, the company always develops new and reliable
software. Besides the company’s software can work on web application but other programs still work on
client/server.
4. Utmost Volatile Technology Business
Total income of the Company is totally based on hardware and software considering as one of
the utmost volatile products. Nevertheless, the Company has attempted to prevent the effects of
aforementioned matter as the followings:
1) No stocking policy, in each project the company will order hardware products enough for
the customers’ orders and send all to them.
2) Software product, the company will order whenever it suits the good price or good bargain
enough for the next changed technology.
3) Software product was developed by the company itself, and was assigned to selected
persons. They would develop and research to meet the new technology all the time. As the company never
have any problems in this issue.
4) The company always set up the training to improve and keep to new technology as the
company never has any problems in this issue.
5. Incidental Data Loss
In case of the uncontrollable situation such as arson, black out that can damage the data or
developing programs, however the company has asked the programmers to keep all data in the central unit
daily and set up the supply electricity in case of emergency so the staff can keep the data in time and also
keep the data in the vault of the bank as well.
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6. Major Income Relied on Government Sector Clients
In year 2014, the Company’s revenue was mainly from government bidding by 80 percent of overall
revenue. This portion of revenue depends on capability to achieve the project bidding which has uncertainty
condition based on the organization budget and government policy. However, the Company’s past
performance is acceptable because of work accuracy and in accordance with the identified conditions,
including our good profile which is reliable for government sector. In addition, the government has a policy
to introduce information technology system to many departments to increase their potential. Therefore, it is a
good chance of the Company that our several records of governmental work will be able to support the
future bidding. Nevertheless, the Company prepares to launch new products for focusing on private
business or individual customers. We plan to either export software for selling in the international market or
operate through two subsidiaries; Sync Technology Co.,Ltd. who sells electronic device for education and
medication, including scientific equipment; and Environmental Solution Integrator (ESI) who runs
consultancy service business and sell environmental management equipment for building, plant, or
industrial estate. In addition, the Company can diversify business risk through Spring News Corporation
Limited, a subsidiary who can generate more than 50 percent revenue of whole group from private business
customers.
7. Risks on Security
In case of the employee can get in to the data and change the programs even though set up the
password to control in each computer, the company has set up the password systems so it could be
checked that who used this computer and when. The company also set up the authorized systems to allow
the users in using the data in proper levels. And in the employment condition, it has the agreement that the
employee cannot pass out any information to the third party and also has the compensation for any violation.
8. Late payment
Technically, software development for project clients charge within 45-90 days differed
according to types of programs and project size after works examination. Eighty percent of the clients,
however, is government sector that may cause the payment delay for two months due to its obligatory red
tape that affects to the Company’s liquidity problems. Nevertheless, the annual government expenditure
support assures the Company of non-bad debt issue occurrence. Previously, the Company has provided
bad-debt provision policy by consideration on each client regarding to interval and debt value relevant to
clients’ payment history and current financial status.
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INCOME STRUCTURE
Unit : Thousand Baht
Solution Corner (1998) Public Company Limited and Subsidiary. Has revenue form sale and service by types product and services as
follows :
2014

Product and Service

Amount

Technology Products
Software Products
Hardware Products
Maintenance and other
Services

Products and Service

2013

2012

Developer

Solution Corner (1998) Public Company
Limited
Sync Technologies Co.,Ltd.

Environmental Solutions Integrated Co.,
Ltd.

35,469

%

Amount

%

Amount

%

15.83

70,349

32.54

76,727

37.02

84,496

37.71

64,787

29.97

-

-

104,132

46.47

81,044

37.49

130,516

62.98

207,243

100.00

Biological Environmental

Media digital TV

Springnews Corporation Co., Ltd.

Advertising
Production

Springnews Television Co., Ltd
Ruam Mue Ruam Jai Co., Ltd
Total

224,097

100.00 216,180 100.00

Remark
The revenue from sales and services of Solution Corner (1998) PCL and affiliates in 2014 were
generated from digital television products and hygiene and environmental tools and equipment. The
revenue experienced growth, with ratios of 46.47 percent and 37.71 percent respectively.
The revenue generated from technological products – the main business of the company – was at
15.83 percent. This decreased from the figure of 32.54 percent in the year 2013. The decline was due to the
company’s intensive investment into the digital television business while continuing to manage the three
product categories of its business.
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INTERNAL AUDIT
The company puts the internal audit to be the priority and has assigned the scopes of duties for the
management and employees in writing clearly. Likewise, the company has set up the asset control systems
and assigned people to separately respond. Furthermore the company has also set up the internal audit to
find any errors and does cross checking. The company has agreed to prepare reports to the audit
committee to consider as well as given any opinions to the company committee to help adjust the internal
audit systems. Besides the internal audit has to report to the audit committee directly for the ease in
assessment. This would be divided into 5 departments as follows:
The Audit Committee had monitored and evaluated the Company’s internal control system in each
specific field as follow:
1. Organization and Environment
The Company sets forth the evaluable, distinct operational objectives being reviewed,
considers the possibility of objectives on a periodical basis regarding personnel’s incentive motivation or
compensation, as well as provides the appropriate organization chart, authority manual and ethical conduct
in writing for personnel’s operation.
2. Risk Management
Internal and external risk assessment is required in order to conduct financial projection and
annual budget; as such risks affect the Company’s business conduct. The Company therefore has monthly
reviewed a report of comparison and budget under the monitoring of internal audit on a periodical basis.
3. Compliance by the Management
The Company has determined scope, responsibility, authority, and approval amount of each
management in writing. Clear segregation of duties is made on transaction approval, accounting entry,
assets supervision and storage. Transactions relevant to executive personnel and relatives are monitored
and reviewed all lists thereof by executive administrators. The Company specifically focuses on its
subsidiaries’ business conduct by appointing committees and directors to monitor and manage it, approving
annual work program, and following up with its subsidiaries’ business conduct in a periodical basis. To be
compliance with enforced laws, the Company has acknowledged executive directors the laws related to
business conduct as they must comply to, and reviewed its compliance by directors and internal audit.

-66-

4. !!)#(:/?]:
$_!!"&@3+?"6)')'" '(@"_!^&!_!* "  _$ 4 $ #
" * " { ? 4" ? 6) q!*~&6 +/!  ?@ ")@q*4
   ")% $
5. !!'*'
   & 4 3)"6)@3" _  @^ 3 )@ {+
4 6)$ *5@ 3q! 2_!;|"4)4 !q '!") 3   ^q!
2$ 6) $"_'(@"3!@ $" *X )  ++_@)
q!  $"q!_!+_$ 6" $ @+@)&) '!")    +@) 
4^@)q! )4^  $"q! 3q!6)! +/@")  $"6"4 $  6) #
$"+!") +@)@q!3 *q!
>{@)+   +#6 ++_) 5 ! ) 6!) !"6)
')'"4!
*\$$+    $" 3 6 '(@"&4_! ++_*~q*!" 3")
.. . 4  '} 2+    $"$* "6)!"*Y 4 +) 4$$3)
+#")+    $"'(@"_!+   '$  !" 3")  '} 4
+    q!"_!6) $"_")$34*^4   
++_") 2 /*)+
1.
2.
3.
4.
5.

**)++__!*%'{
32   4 &!q!  = ?4!" 3
*5") +@)_(@") ++'_
{  4$3+&6(" *X ) /{) 
 6) 3 ++_
$34"4 *X )_!*~'(@"4 "_ *X )

-67-

4. Information Technology System and Communication
The Company has valuable information in various topics to support the management’s
decisions. Documents are well filed. Accounting entries and supplemental documents are properly and
completely classified in compliance with the generally accepted accounting principles and to be in line with
the business nature.
5. Monitoring System
The Company sets up a consistent reporting and monitoring system in case its performances
contrary to the objectives; the management has to pass the resolution with specific monitoring session. Its
Internal Control Department has revised, evaluated internal control system, and followed up especially highrisk level activities in line with risk management system. The monitoring plan has been set beforehand to
review subsidiaries and their activities frequency related to the risk evaluation.
This complies with the Board of Directors’ opinions that there is a sufficient and an effective
internal control system in the company.
In 2013, Audit Committee comprises of 3 independent directors to review and monitor internal
control system in compliance with the law on Securities and Exchange and Stock Exchange of Thailand
regulations. The Audit Committee holds meetings at least 4 times a year, prepares the Company’s Annual
Report to be considered by audit committee in line with Stock Exchange of Thailand regulations, and
assigns the Company’s internal audit to prepare, evaluate, and monitor internal control system for the
purposes as follow:
1. To improve internal control system efficiency.
2. To establish policy, process, and revenue recognition in conformity with generally
accepted accounting principles.
3. To prevent risks regarding enterprise asset management.
4. To scrutinize and prepare business conduct manual containing regulations in line with
internal control system.
5. To establish and bring forward systematic operations in order to lessen time and overall
operational processes.
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RELATED TRANSACTIONS
1. The Company, Related Parties, or Business Relationships have the following Transaction Values in
terms of Assets and Debts
Related Parties/Business Relationships Relationship with the Company

Sync Technologies Co., Ltd

Spring News Corporation Co., Ltd

Environmental Solution Integrator
Co., Ltd

Spring News Multimedia Co., Ltd

RMJ Co., Ltd.

Spring News Television Co., Ltd

Mr. Tanapunt Wongchinsri

The company is a 99.9%
shareholder of the company
and shares in the same
Board of Directors
Other Debtors
The company is a 99.9%
shareholder of the company
and shares in the same
Board of Directors

Transaction Type

Short-Term Debt

Transaction Value
Transaction Value
Reasons and Necessities
For the Period Ended December 31, 2014 For the Period Ended December 31, 2013
of the Transactions
(Baht)
(Baht)
Total Budget
Specifc Budget
Total Budget
Specific Budget
14,791,616
2,030,685 Provide a backup cash for affiliates
to have an efficient cash flow

Prepaid Expenses
Short-Term Debt

-

875,000
1,131,764,917

-

- Demand payment according to expenses
23,639,804 Provide a backup cash for affiliates
to have an efficient cash flow
and provide indirect affiliates
the financing opportunity
to pay off digital television
certification fees.
Spring News Television Co,, Ltd

Business Debtors
Other Debtors
Business Creditors
The company is a 90%
and shares in the same
Board of Directors

Asset Leasing
Prepaid Expenses
Fees
Short-Term Debt

-

175,151
209,720
560,892
29,296,249

-

25,246,944

Business Debtors
Other Debtors
The company is a 99.9%
shareholder of the company
and shares in the same
Board of Directors
Short-Term Debt
Indirect Affliliate
Spring News Corporation
Co., Ltd is a 99.9% shareholder
and shares in the same
Board of Directors
Indirect Affliliate
Spring News Corporation
Co., Ltd is a 99.9% shareholder
and shares in the same
Board of Directors

Product Sales
Prepaid Expenses

-

971,300
-

-

Short-Term Debt
Short-Term Debt

-

9,999,985
31,503,913

-

-

-

-

-

30,000,000

-

Business Creditors
Shareholder of Affiliate:
Environmental Solution
Integrator Co., Ltd

Guarantor

Regular Transactions
Demand payment according to expenses
Regular Transactions
Provide a backup cash for affiliates
to have an efficient cash flow

33,170 Regular Transactions
- Demand payment according to expenses
-

- Provide backup cash for the business
15,564,427 Provide backup cash for affiliates
to have an efficient cash flow

-

160,130 Regular Transactions
30,000,000 Guarantees the credit limit
that the company has with financial
institutions with an office room.
Dated 31 December 2014
Use L/G Credit Limit by
5.67 million baht
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2. Procedure for approving the cross-transaction
The Company has determined the policy for performing the cross-transaction for the Company and its subsidiaries
with individual who may have a conflict of interest or conflict may arise in the future according to the normal business operation
or price comparison between third party. In case the price comparison cannot be perfomed, both paties shall adjust an
adequate price for product and service, and shall receive an approval from the director. The issue shall be present to the
board of dorector for an approval of cross- transaction.
In year 2014, the Company and its subsidiary have performed the cross-transaction of properties and liabilities and
have performed the cross-transaction between other related businesses, by using the market price or price comparison
method, Such transaction has been reviewed by the audit committee, which information can be observed in the note to the
financial statement.
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE
1. Policy
The company committee must concern on the important of the policy related to the control of
the company including the structures and the authorizes of the company committee, the right and fairness of
the shareholders and stakeholders. Likewise the committee also response in controlling and disclose any
information correctly to the shareholders and public. It must maintain the good attention and risks
management for the investors’ interest as well as also practice in good moral and good governances for all
parties.
2. The right of shareholders
The Company Committee must prepare for the annual shareholders meeting to discuss the
company management and any details of the company. The meeting should announce 7 days before and
must send the agenda to the shareholders as well. The company must pay attention to the shareholders
fairly and would open the shareholders to ask about the company during the meeting.
3. The right of stakeholders
The company may concern to the stakeholders’ interest as following:
y Employees
: The company should practice and pay to employees fairly
y Business partners & creditors : The company should practice to both business partners and
creditors fairly under the agreement
y Customers
: The company should take care and pay attention by
producing good and standard products and can meet the
need of them as well particularly in good quality, service,
fair prices, and punctual.
y Competitors
: The company should practice by good manners
y Community
: The company must respond to the environment and
community both in the customers’ areas and company itself.
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4. Shareholders meeting
In every shareholders meeting there should be a Company committee and Audit committee to
answer all questions from shareholders. The president or the representative should allow the shareholders to
ask questions and to advise properly to the agenda. Besides the company should prepare the power of
attorneys for any shareholders who cannot attend the meeting and prepare the places where the
shareholders can conveniently travel.
5. Leadership and Vision
The roles of the company committee, the audit committee, and the board of directors are
assigned clearly. The company committee should act in the whole picture and plan the purpose and give
policy to management. The Board of Directors should accept and work on the company as planned. The
audit committee should act as the representative of shareholders and control the company to work properly
and precisely for respecting on the investors in the future.
6. Conflict of interest
To prevent and conflict may occur, the company agrees to ask the company committee to
approve and ask any stakeholders not to vote.
7. Morality
The company should maintain a good manner and pay good attention on the customers’ data
even if there is an agreement or not. The company agrees to announce the regulation in this issue to the
directors and all employees.
8. Manage Balancing
The company committee comprises of 12 persons including the audit committee 5 persons to
act as the representative of the shareholders more than 1/3 of the total committee.
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9. Consolidation and Delegation
The Company’s Chairman of the Board of Directors is not the same person as Chief Executive
Officer and not related to the management. In addition, the Directors has been appointed to be the
Chairman of Audit Committee that would be non-executive director and independent.
Therefore, The Company has the policy and articles for segregation of duties and
responsibilities of each committee and management clearly. For transparency and good governance, the
Company’s strategies and important determination should be concurred and approved by the Board.
10. Benefits of Directors and Managements
The company has assigned the benefit for the committee clearly in meeting payment as well
as properly the same rate as the company in the same size. For the management benefit assigned by the
Chief Executive Officer and Director approved by the company committee in proper rate depending on
work, salary, bonus, and other benefit such as over time payment and commission.
11. The Board of Directors’ Meeting
The company agrees to have a company committee meeting 4 times/year, and should
allow the audit committee to attend every time. Likewise the company agrees to send the agenda before the
meeting date to the committee.
In 2014, there were 16 meeings for the board and This year, board members attended the
meeting.
Board of Director
NO

Name
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mr.Chavalit Saleepol
Mr. Arak Ratboriharn
Mr.Rattanaburee Atisapt
Mrs.Thananoot Treetipbut
Mr.Surapol Seeprasert
Mr. Suthichai Bunnag
Mr. Chirasak Thanesnant
Mr. Sirot Ongcharit
Mr. Derake Vongchinsri

10
11
12
13
14
15
16

Mr. Pongsak Piboonsak
Mr.Apivut Thongkam
Mr.Teerachai Rattanakamolporn
Miss. Watanya Wongopasi
Mr. Pinit Wuthipand
General Soonthorn Sophonsiri
Mr. Metta Banturngsuk

2

3

4

5

6

7

8

9

Total year
2557
10 11 12 13 14 15 16

33333333333333 3333333333333333
3 - 3333 33333333
3333 3 - 33333333333333
- 3 - 333 - 333333 - 33
- 3 - 3333
3 - 33 - 333 - 333 - 333 - 333 - 333 - 3 - 3333333
- 33 - 3333
- - - - - - 33333 - 333
3333 - 33333333333
3333333 - 333 - 3333
- 3333
3333333333 -
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In 2014, there were 7 meeting for the audit committee and This year, the audit committee
members attended the meeting.
Total year
2557

Audit Committee
:$!

Name
1

1
2
3

Mr. Pinit Wuthipand
General Soonthorn Sophonsiri
Mr. Metta Banturngsuk

2

3

4

5

6

7

3333 3 3 3
3333 - 3 3
333333 3
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12. Sub-committee
The company assigns the sub-committee to work on the company’s interest as follow:
The Audit Committee The company has assigned 4 persons to act as auditors for 4
years and the committee has scope of duties as following:
1. Mr. Pinit
Wuthipand
Chairman of Audit Committee
2. General Soonthorn Sophonsiri
Audit Committee
3. Mr.Kavit
Sirisarn
Audit Committee (Appointed December 17, 2014)
4. Adjunct Professor Prasobsook Boondech Audit Committee (Appointed February 23, 2015)
The Directors Subsidiary Committee There are 6 persons as following:
1. --Resign, in process of appointment-- Chairman of Directors subsidiary Committee
2. Mr. Sirot
Ongcharit
Directors of subsidiary Committee
3. Mr. Pinit
Wuthipand
Directors of subsidiary Committee
4. Mr.Chirasak Thanesnant
Directors of subsidiary Committee
5. Mr. Apivut Thongkam
Directors of subsidiary Committee
6. Mr. Arak
Ratboriharn
Directors of subsidiary Committee and
Directors of subsidiary Secretary.
The nomination and Remuneration Committee There are 3 persons as following:
1. Mr. Apivut Thongkam
Chairman of Nomination Committee
2. Mr.Chirasak Thanesnant
Directors of Nomination Committee
3. Mr. Teerachai Rattanakamolporn
Directors of Nomination Committee
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The Risk Management Committee There are 3 persons as following:
1. General Soonthorn Sophonsiri
Chairman of Risk Management Committee
2. Mr. Apivut
Thongkam
Directors of Risk Management Committee
3. Mr.Teerachai Rattanakamolporn
Directors of Risk Management Committee
The Strategic Committee There are 5 persons
1. --Resign, in process of appointment-2. Mr.Suthichai
Bunnag
3. Mr. Arak
Ratboriharn
4. --Resign, in process of appointment-5. --Resign, in process of appointment--

as following:
Chairman of Strategic Committee
Directors of Strategic Committee
Directors of Strategic Committee
Directors of Strategic Committee
Directors of Strategic Committee

The Management Structuring Committee There are 5 persons as following:
1. --Resign, in process of appointment-Chairman of Management Structuring
Committee
2.--Resign, in process of appointment-Directors of Management Structuring
Committee
3. --Resign, in process of appointment-Directors of Management Structuring
Committee
4. Mr. Apivut
Thongkam
Directors of Management Structuring
Committee
5. Mr. Arak
Ratboriharn
Directors and Secrettary to Management
Structuring Committee
The Investment and Fund Management Committee There are 4 persons as following:
1. Mr. Arak
Ratboriharn
Chairman of Investment and Fund
Management Committee
2. Mr.Suthichai Bunnag
Directors of Investment and Fund
Management Committee
3. Mr.Teerachai Rattanakamolporn
Directors of Investment and Fund
Management Committee
4. Miss Watanya Wongopasi
Directors of Investment and Fund
Management Committee
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13. The Board’s report
The company committee has to respond to the policy and control the management as well
as to prepare financial statements to public annually. In this way the committee has to prepare with the
standard of accounting that is accepted by generally and properly in Thailand, as well as disclose the
important information comply to SEC’s regulation or related laws.
14. Investors’ relationship
The company committee concerns about the important of the disclose in financial statement
or related information that are used for the decision of the investors and stakeholders. Therefore the
company has put this policy up front, accuracy, respectful, and punctual to public as well as the
shareholders and/or other channels
15. Human Resources
15.1 Number of Employees
As on December 31, 2014. the company has 41 employees as follow:
Department
Chief Executive Officer and Director
President
Managing Director
Deputy Managing director
Finance Dept
Administrative Dept
Marketing / Sales
Information Systems
Total

Number (person)
1
1
2
2
5
7
4
19
41

15.2 Employee Benefit
The company agrees to offer employees in kind of salary, bonus, commission, and social
security for year 2013 Baht 16.067 million and year 2014 Baht 26.993 million respectively
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15.3 Human Resources Development Policy
As the company is in the software development service business, it forces the company to
specify the qualification of the staff precisely. The company has assigned the procedure that helped the
staff understand in the software that was developed by the company. In addition, all staff would be able to
learn the company work and realized that the company intends to develop its own software. The company
also has a policy that support the staff to learn new technologies and new knowledge from the famous
institutes in computer and English fields to motivate and to keep the valued staff, the company also offers a
scholarship for a master’s degree to the staff. For the previous year, the company added more staff to
support the expansion and software development. The company can add that there is no conflict with staff.
16. Dividend Policy
The company agrees to pay dividends of at least 50% of the total profit after deductions for
taxes and reserves by laws. However the company reserves any right to change to less than was stated
above in case of the company would like to bring that money to invest concerning on the expanding.
By this way the company must be approval from the shareholders.
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ETHICAL CONDUCT
Solution Corner (1998) Public Company Limited
The Company’s business ethical conduct is listed as the followings:
Prestigious service
In accordance of the Company business ethics, it is necessary to stipulate the business ethics
frame as the principles of conduct for executive directors and employees to adhere as follows:
1. Ethical responsibility to employees
Employees are the priceless resource and the main factor to the Company accomplishment. Thus,
the Company immerses itself into the great workplace environment and organizational culture innovation,
teamwork support, fair and equitable treatment to employees, and the individual respect providing.
Employment, appointment, and relocation of employees, are considered based on merit system basis and
the most efficient human resource allocation.
The Company is responsible for maintaining a safe workplace environment for employees’ life and
assets and rigorously adhering Labor Protection Act.
2. Ethical responsibility to shareholders
The Company is concentrated in being the business satisfactory representative of the shareholders
with regard to bring them contentment, considering on the Company’s sustainable long-term growth and
great continual return on investment with the information transparency and dependability.
3. Ethical competition
3.1 Competitive information
The Company has no any competitive policies of achieving competitors’ information illegally or
against ethics rules.
3.2 Independent and righteous competition
The Company supports and encourages the independent and righteous competition policy against
monopolize trade.
4. Ethical responsibility to partnerships and creditors
Any dealings with partnerships must not cause the Company disreputation nor against laws,
considering on business equality and partnerships’ mutual interests.
The Company mainly adheres to the creditor’s contract and conditions thereof regarding
disbursement of capital and interest, and debenture security.
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5. Ethnical social responsibility
As Thailand’s company and a part of its community, the Company is deeply grateful to the
motherland and determined to support communities, activities of public interest and local where the
Company operates.
6. Ethnical responsibility to customers
The Company attempts to deliver satisfaction and confidence to the customers through its
reasonable, great products and services, and to strengthen customers’ relationship under the following
procedure manual:
6.1 Products and services
Generate high-quality products and services with firm determination to elevate productivity
standards in continual, earnest manner, and accurately reveal its sorts of products and services
information.
6.2 Customer information security and confidentiality
Committees, directors, and employees in all section shall not disclose customers’ personal
information to third parties without approval from the customers or the Company authorities, except
as required by laws and regulations.
6.3 Customer services
Committees, directors, and employees in all section prioritize clients by understanding,
speculating, and responding toward the needs and satisfactory of clients and stakeholders with
equality and esteem. Generating truly customer loyalty is the foundation of the Company, which
advances the Company to the accomplishment in long-term profitability.
7. Ethical responsibility to obligation
Committees, directors, and employees in all section have to understand, perceive their own
obligation, manage resources for achieving the objective, own self-determination and respect the
consequences without burdening the others.
7.1 Self-obligation
- realizing their own part can affect the success and failure of tasks.
- gaining a strong sense of coherence and overcoming business obstacles.
- allowing supervisors’ performance evaluation willingly.
7.2 Task responsibility
- concentrating and being accountable on assigned tasks.
- not forsaking assignment or tasks, even though they are found disinteresting.
- acknowledging the faults and learning from them.
- bracing for a part of significant changes leading to task accomplishment.
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7.3 Self-determination without forsaking assignments or burdening the others
- considering both advantages and disadvantages before making any decision.
- not pushing workloads onto the others as a negligence matter.
- being responsible for self-determination and following consequences.
- being accountable for obligation and assigned conductivity before appointing tasks to the
others.
8. Teamwork encouragement
Diversity in perspectives, abilities, and competencies of committees, directors, and employees in all
section has to be integrated in furtherance of overcoming obstacles and heading towards the
accomplishment.
8.1 Providing reliance, respect, and honor to colleagues
- coordinating team colleagues with companionship, respect, and honor.
- trusting and reposing in competencies of team colleagues.
- treating one another with goodwill and courteousness.
- being open-minded, accepting, and complimenting team colleagues.
- not falsely claiming teamwork achievement as one’s own.
- cooperating one another and between section by considering on the Company’s
Accomplishment.
8.2 Freedom of conscience
- consulting and considering with team colleagues.
- respecting the opinions and perspectives of the others regardless of competence, age,
and position.
- not concluding or judging the others’ thoughts unless acknowledging the facts.
- withstanding the interruption, and forgiving team colleagues for their faults or misbehavior.
- being prompted to adjust the point of view with the others in favor of resolving the
problems.
8.3 Withstand and help one another resolving problems when contradiction or crisis occurs
in team
- reviewing contradiction as the generator of various opinions or alternatives that are
beneficial to assignment.
- resolving problems through an openly consult to seek the most appropriate solution.
- reminding that the teamwork success is as well as the Company.
- allowing team colleagues to amend the errors instead of censuring.
- accepting majority vote, even under different perspective.
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8.4 Provide friendly professional environment
- assisting team colleagues even it is not assigned task.
- being attentive to team colleagues’ condition.
- enjoying teamwork with colleagues, and being optimistic with a sense of humor.
- valuing leisure time and participating in teamwork activities and events.
9. Competence
Committees, directors, and employees in all section attempt to elevate the necessary competence
by appraising their existing abilities and skills to cope with responsible assignments, and keep practicing
self-development for excellence in the meantime.
9.1 Perform a competency evaluation and be evaluated regularly for work excellence
- evaluating own advantages and defects for better competence and skill improvement.
- accepting performance evaluation without bias for further self-development.
- elevating own knowledge, competence, and skill appropriate for each tasks.
9.2 Perform a continual self-development for changes
- exploring expertise and innovative technologies as possible.
- attempting to adapt knowledge and experience from trainings and seminars to the utmost
Interest.
- developing own proficiency as an ideal for team colleagues and the others.
- tracing external organizations’ changes for improving own expertise and skill.
9.3 Encourage, develop, and support subordinates to achieve utmost proficiency
- giving subordinates a recent duty for developing versatile skills.
- valuing and concentrating on regular performance and proficiency evaluation.
- retrieving outstanding advantages and skills of subordinates to the maximum benefit.
- regularly training and instructing subordinates.
10. Efficiency and economization
Committees, directors, and employees in all section should have to activate foremost selfdevelopment and operational improvement by planning prevention approach, evaluation of alternatives, and
resolution. All aim for achieving the expected objectives under economization in time and resources.
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10.1 Explicit objective
- carrying out tasks relevant to the main objective, vision, and core value of the Company.
- possessing the business objective and earnestly striving after it.
- setting the challenging, measurable, and possible objectives.
10.2 Improve work procedure to the instant, accurate, and advanced one
- prioritizing tasks by urgency and attempting to settling them consecutively.
- exploring performance improvement regularly.
- accepting criticism or suggestion of the others to improve work process.
- examining and developing the Company’s performance efficiency equivalent to the other
leading firms.
10.3 Resource management
- being punctual at work and on appointments.
- devoting own abilities and proficiency for the accomplishment.
- carrying out tasks with the best effort within timeframe.
- utilizing equipment, tools and budget of the Company in a discreet manner.
- preserving the Company’s equipment and tools.
11. Creativity
Committees, directors, and employees in all section are determined to generate creativity improving
the Company’s performance by lateral thinking and practices as to achieve innovative progress, which is
compromising to expand the Company’s competitive capacity. Some claimed that success is an obstacle to
creativity generating as a result of the organizations are fixated on the past success and deny new aspects.
12. Internal information retrieval for own benefits or the others’
Committees, directors, and employees in all section shall not use significant, non-publicly disclosed
internal information and for own benefits or the others’.
13. Participation in political activities
Committees, directors, and employees in all section have freedom to participate in political
activities under the Constitutional. Nonetheless committees, directors, or employees shall not arrogate their
position to themselves or utilize any assets, devices, or tools for political actions.
14. Information or interview provided for media or public
Any information regarding the Company provided must be based on the valid and accurate fact
with caution. Personnel irrelevant to such duty or assignment shall not provide any information or interview in
regard to the Company affecting its reputation and performance for media or public.
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15. Conflict of interests
15.1 Payment or benefit acquirement
Committees, directors, or employees who are relevant to any benefit or interests causing own
performance limitation, and affecting the benefit of clients and the Company must perform as
follows:
15.1.1 Committees, directors, or employees in all section shall not privately acquire any payment
or interests from the Company’s clients, partnerships, or persons in the name of the
Company.
15.1.2 Committees, directors, or employees in all section shall not collect nor accept loan of the
Company’s clients or partnerships, except of banks or financial institutions as the
customer thereof.
15.1.3 Committees, directors, or employees in all section shall not solicit or accept any gifts of
high monetary value.
15.2 Outside employment or activities
Any private practices of committees, directors, and employees must not affect to their duty and
performance of the Company in either the name of their own, families’, or juristic person’s. Such personnel
needs to disclose private practices to the Company under its regulations.
Committees, directors, and employees shall not conduct or be a part of any business competing
with the Company’s, regardless such personnel acquires direct or indirect benefit from it.
16. Laws, rules, and regulations adherence
Committees, directors, and employees in all section must behave ethically in accordance with all
applicable laws and regulations without conspiracy, assist, or any acts against laws.
17. The Company’s assets maintenance
Committees, directors, and employees in all section are responsible for maintaining the Company’s
assets for its optimum benefit without the own use or the others’
18. Supervision and report
Committees, directors, and employees in all section must follow the ethical conduct. In case any
acts against it have been found, report such acts to supervisors, human resources officers, internal auditors,
or audit committees, depending on circumstances.
Directors and supervisors conduct the supervision, monitoring, and supporting subordinates to
adhere the ethical conduct, nonetheless it might not cover all cases, if any questions or inquiry arise, consult
the superiors.

-100-

^]`+ 10 ( " #/ 28 ;  2558

/^]
1.  '
2. )   
3. ..'' ?
4. +  2 
5.  3^{)
6.  ''`q 
7.  )+ )$?)
8. %') q
9.  X= ? %'%
10. )"  2$
11. ^&!/("!"(@ 


&$
2,012,043,300
1,500,000,000
1,500,000,000
1,000,000,042
950,030,000
659,650,000
455,992,400
325,565,500
300,030,000
283,337,111
22,473,457,047
31,460,105,400

-101-

:
6.40
4.77
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3.18
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2.10
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1.03
0.95
0.90
71.43
100

The top ten list of Shareholders as show in the registration book as at February 28, 2015 are
as following
Shareholders
1. Mr.Sombat Panichcheva
2. Mr. Songkran Tansiri
3. Miss pornpan Saraboonma
4. Mr.Kanin Mokkhaves
5. Mr.Siwasit Sainampeung
6. Mr.Suwit Pipatwilaikul
7. Mr. Narong Whangjaroenwong
8. Mr.Sutipong Chonwilai
9. Mr.Pattaranat Yarnkorntanapan
10. Mrs.Amornrat Wimonworawaroj
11. Another
Total

No.of shares hold
2,012,043,300
1,500,000,000
1,500,000,000
1,000,000,042
950,030,000
659,650,000
455,992,400
325,565,500
300,030,000
283,337,111
22,473,457,047
31,460,105,400
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Percentage
6.40
4.77
4.77
3.18
3.02
2.10
1.45
1.03
0.95
0.90
71.43
100
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MANAGEMENT STRUCTURE
1. Board Structure
There are 8 groups of the committee
1.1 The Board of Company comprises with 12 directors as following:
1. Mr. Meechai Ruchuphant
Chaiman
2. Mr. Apivut Thongkam
Vice Chairman
3. Mr. Arak Ratboriharn
Director
4. Mr. Suthichai Bunnag
Director
5.

Mr. Chirasak Thanesnant

Director

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mr. Sirot Ongcharit
Mr. Teerachai Rattanakamolporn
Miss Watanya Wongopasi
Mr. Pinit Wuthipand
General Soonthorn Sophonsiri
Adjunct Professor Prasobsook Boondech
Mr. Kavit Sirisarn

Director
Director
Director
Director and Chairman of Audit Committee
Director and Audit Committee
Director and Audit Committee
Director and Audit Committee

The directors authorized to sign for binding the company is Mr. Arak Ratboriharn or
Mr. Suthichai Bunnag or Mr. Teerachai Rattanakamolporn or Mr. Apivut Thongkam or
Miss Watanya Wongopasi Two of these five directors jointly signs and affix the company’s common seal.
Coporate Secretary Approved and appointed Mr.Pranot Kosakarn to be the SLC corporate
secretary.
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Scope of Duties and Responsibilities of the Company’s Board of Directors
Ensure that the company works under the laws and the company‘s objects and regulations.
1. To ensure that the management work under the company effectively
2. To approve business plan both in the accounting and planning that the Board raises up the
company’s interest.
3. To ensure that the company comply with laws, objects, and regulations concerning the
company‘s interest as well as the shareholders with care and full respond.
4. To review and ensure that the company has the correct financial statements and financial
reports, that affects the company status to be approved by the shareholders.
5. To prepare the shareholders meeting fairly and report the correct financial statements and
important information to the shareholders and stake holder correctly under laws
6. To review and estimate the efficient and suitable internal audit and risk management.
7. To appoint the company committee for working on behalf of the company and reserve to right
cancel or change. However, this is not included the right to approve any lists that the persons who may
have conflict of interest and is under the approval of the audit committee.
1.2 Audit Committee
The appointment of the audit committee is under the SEC‘s regulation and comprises with
4 persons whose names are as follows:
1. Mr. Pinit
Wuthipand
Chairman of Audit Committee
2. General Soonthorn Sophonsiri
Audit Committee
3. Adjunct Professor Prasobsook Boondech
Audit Committee
4. Mr.Kavit
Sirisarn
Audit Committee
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Scope of duties and responsibilities
The duties and reponsibilities of the Audit Committee are complied with regulation of SET and
SEC, and directly reported to the Board of Director the reponsibilities are as follows :
1. Ensure that the company has the correct and sufficient disclose financial statements and
financial reports, quarterly and annually, with the co-operation of the outside auditor and the responsible
management.
2. Ensure that there is sufficient and efficient internal control and internal audit.
3. Consider the correct and complete disclose of the related transaction or the conflict of interest
that might occur.
4. Prepare Audit Committee Report to disclose in the Company Annual Report.
5. Ensure that the company comply with the SEC and SEC rules and regulations, and laws
concerning the company's business.
6. Consider and propose for the appointment of the company's auditor and his/her
compensation.
7. Any other matters assigned by the Board of Director.
1.3 Nominating and Remuneration Committee
The Nominating and Remuneration committee consists of 3 persons whose names are as
follows:
1. Mr. Apivut Thongkam
2. Mr.Chirasak Thanesnant
3. Mr. Teerachai Rattanakamolporn

Chairman of Nomination Committee
Nomination Committee
Nomination Committee

Scope of duties of the Nominating Committee
The Committee is responsible for the following duties :1. To define criteria and recruitment process to recruit directors and appoint the executives whose
title is equal to deputy managing director and above to support and assist the executive to manage the
organization effectively.
2. To define and recommend the remuneration criteria of the directors including monthly
remuneration, allowance and director’s pension remuneration meeting to the board of directors prior to the
consideration and approval of the Annual General Meeting.
3. To review the remuneration made to the directors of the company’s subsidiaries to get approval
from the board of directors.
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4. To Set the indicators for the incentive payments and salary adjustment of managing directors.
5. To define the policy and criteria to pay bonuses, incentives to the employees and executives
which rely on the company’s performance and other company’s remunerations in the same industry.
6. To define the policy and criteria for annual salary adjustment which rely on the economic
conditions.
7. To define the policy and criteria for the succession planning of the managing director and
deputy managing director in Information System, Accounting and Finance and Sales and Marketing.
8. To consider the insurance policy to the directors and executives officers to protect all liabilities
occurrence
1.4 Directors subsidiary Committee
The Directors subsidiary committee consists of 6 persons whose names are as follows:
1. --Resign, in process of appointment-- Chairman of Directors subsidiary Committee
2. Mr. Sirot
Ongcharit
Directors subsidiary Committee
3. Mr. Pinit
Wuthipand
Directors subsidiary Committee
4. Mr.Chirasak Thanesnant
Directors subsidiary Committee
5. Mr. Apivut Thongkam
Directors subsidiary Committee
6. Mr. Arak
Ratboriharn
Directors subsidiary Committee and
Directors subsidiary Secretary.
Duties and Responsibilities of the Directors subsidiary Committee
The Committee is responsible for the following duties :1. Monitoring and directing the subsidiaries’ operations according to the approved business plan
along with considering and supervising the alternatives to the subsidiaries in the event that the company
performance does not meet the business plan as expected.
2. Considering the subsidiaries’ annual business plan and review regularly.
3. Considering and presenting to the board of director concerning the information of subsidiaries’
business trend.
4. Considering and controlling the subsidiaries’ approved financial budget.
5. Considering other alternatives or solutions that are beneficial to the subsidiaries' operations at
the most efficacy.
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1.5 Risk Management Committee
Risk Management Committee comprises of 3 directors as follows:
1. General Soonthorn Sophonesiri
Chairman of Risk Management Committee
2. Mr.Apivut
Thongkarm
Director of Risk Management Committee
3. Mr.Teerachai
Rattanakamolporn
Director of Risk Management Committee
Duties and Responsibilities of the Risk Management Commitee
Studying and analyzing on all risks, which may impact to the business of the group of the
Company, considering solutions and alternatives, including assessing the compliance of the company's
policy.
1.6 Strategic Committee
Strategic Committee comprises of 5 directors as follows:
1. --Resign, in process of appointment-Chairman of Strategic Committee
2. Mr.Suthichai
Bunnag
Director of Strategic Committee
3. Mr.Arak
Ratbiriharn
Director of Strategic Committee
4. --Resign, in process of appointment-Director of Strategic Committee
Director of Strategic Committee
5. --Resign, in process of appointment-Duties and Responsibilities of the Strategic Committee
Duties and Responsibilities of Strategic Committee Suggesting direction, passion, and potential
strategic for the business of the group of the company.
1.7 Management Structuring Committee
Management Structuring Committee comprises of 5 directors as follows:
1. --Resign, in process of appointment-- Chairman of Management Structuring Committee
2.--Resign, in process of appointment-- Director of Management Structuring Committee
3. --Resign, in process of appointment-- Director of Management Structuring Committee
4. Mr.Apivut
Thongkarm
Director of Management Structuring Committee
5. Mr.Arak
Ratbiriharn
Director of Management Structuring Committee
Duties and Responsibilities of The Management Structuring Committee
Duties and Responsibilities of Management Structuring and organizing the company's committee
and sub-committee and authorizing duties and responsibilities of the company's committee and subcommittee.
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1.8 The Investment and Fund Management Committee consists of 4 persons whose
names are as follows
1. Mr.Arak
Ratbiriharn
Chairman of Implementation of the Investment
Committee
2. Mr.Suthichai Bunnag
Director of Implementation of the Investment
Committee
3. Mr.Teerachai Rattanakamolporn Director of Implementation of the Investment
Committee
4. Miss Watanya Wongopasi
Director of Implementation of the Investment
Committee
Duties and Responsibilities of The Investment and Fund Management Committee
1. Determining strategies and policies of the company's investment in compliance with the
company's policies and approving criteria and requirements for the company's investment and business
offers.
2. Reviewing tender offers, investment offers, and assets acquisition offers, including appropriate
fund resources.
3. Determining all risks in relevant to the company's investment and financial
4. Perform and operate all aspects of the company's investment under the policies and directions
instructed by the Board of Directors.
5. Assigning and appointing legal advisories, financial advisories or relevant specialists for
suggesting and providing advises in relevant to the investments for the purpose of the benefits of the
group of the company.
6. Other duties and responsibilities as occasionally assigned by the company's Board of Directors
and under the resolutions of the shareholders general meeting.
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Management Name List
The company’s management comprises with 3 persons whose names are as follow:
1. Mr. Arak
Ratboriharn
Chief Executive Officer
2. Mr. Ruknung Phaholyothin
Managing Director (Administrative)
3. Mr. Pranot Kosakarn
Chief Financial Officer, Corporate Secretary
Scope of duties and responsibilities of Chief Executive Officer
1. To assign strategies and procedures to complete the assignments of the Board of Directors.
2. Control and supervise to complete the assignments effectively.
3. Find the channel in any related businesses as well as new businesses to increase the
company’s income and employees’ interest to be approved by the Compamy’s Board of Directors.
4. Issue any orders, regulations, and memorandums to fulfill the policies.
5. To approve and/or to assign to sign an agreement any normal practices of company’s
businesses not exceeding to 5 Million Baht.
6. To cooperate and work on the assignments under the committee’s policies.
7. To cooperate between the management and employees concerning on the policy that is
approved by the company committee.
8. To organize the Company’s structure and management including appointing, employing,
reshuffling, dismissing, determining salary and remuneration, considering performance,bonus, welfare and
terminating all employees excepted for executive position.
9. To responsible of the Company’s business operations which not against the government laws,
rules, regulations, and company’s regulations.
By the way, this is under the laws and company’s regulations might comply or not conflict to
company’s objectives, shareholders’ resolutions, and SET and SEC regulations such as acquisition and
disposition of assets of listed company, standard, procedure of disclosure in cases of any conflict of
interest.
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Details of the Company’s committees subsidiary on Frebuary 28, 2014.

3
3

3. Mr. Apivut Thongkam
4. Mr. Teerachai
Rattanakamolporn
5. Mr. Suthichai Bunnag

3
3

3

3
3

3

3

3

×

3

8. Mr. Sirot Ongcharit
9. Mr. Chirasak Thanesnant
10. Mr. Pinit Wuthipand
11. General Soonthorn Sophonsiri
12. Mr. Kavit Sirisarn
13. Adjunct Professor Prasobsook
Boomdech
14. Mr. Pranot Kosakarn
15. Mr. Ruknung Phaholyothin
16. Mr. Phornprayoon Issarasak Na
Ayuthaya
17. Mr. Rattanaburee Atisapt

3
3
3
3

×

3
3

3
3

3

3

3

3
3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

×

3

3

3
3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3
× = Chairman 3 = Committee, Executive Director, Audit Committee

The Company’s subsidiary authorized persons
1. Solution Corner(1998) PCL. by the joint signature two of these four directors: Mr. Arak Ratboriharn, Mr. Derake Vongchinsri,
Mr. Rattanaburee Atisapt ,Mr. Surapol Seeprasert and affix the company’s common seal are binding the company.
2. Sync Technologies Co.,Ltd. by the joint signature of two of these directors and affix the company’s common seal are binding the company.
3. Environmental Solution Integrator Co., Ltd. by the joint signature of two of these directors and affix the company’s common seal are binding
the company.
4. Springnews Corporation Co.,Ltd. by the joint signature of two of these directors and affix the company’s common seal are binding the company.
5. Ruam Mue Ruam Jai Co., Ltd. by the joint signature of two of these directors and affix the company’s common seal are binding the company.
6. Springnews Television Co.,Ltd. by the joint signature of two of these directors and affix the company’s common seal are binding the company.
7. Springnews Multimedia Co.,Ltd. by the joint signature of two of these directors and affix the company’s common seal are binding the company.
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3

Executive

Director

3

×

18. Mr. Patchara Sarnpimpa

Remark

Springnews
Multimedia
Co.,Ltd

3

6. Mrs. Thananoot Treetipbut
7. Miss Watanya Wongopasi

Executive

Ruam Mue
Ruam Jai
Co.,Ltd.

Director

Executive

Director

3
3

Executive

3

Director

3

Executive

Audit
Committee
nomination
committee
Directors
Subsidiary
Committee

3

Director

2. Mr. Arak Ratboriharn

Executive

×

Director

1. Mr.Meechai Ruchuphant

Executive

Solution Corner (1998) PCL.

Director

Name

Sync
Environmental
Technologies
Solution
Co.,Ltd.
Integrator
Co.,Ltd.

Subsidiary
Springnews Springnews
Corporation Television
Co.,Ltd.
Co.,Ltd
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2. Selection of Director and Management
Selection of the Directors
This would be applied by the most votes of the shareholders’ meeting as following:
1. One shareholder has one vote per one share.
2. The shareholders must vote to select directors respectively.
3. Any person who receives the most votes would be assigned to be a director and the following
voted persons would be assigned to be a director unto completes all vacant position. In case of any
person gets the same votes, the president reserves the right to do one more final vote to decide.
4. Other selections would apply by the company regulations.

Remove Directors from the post
1. In every annual shareholders meeting, 1/3 of directors must resign from their post. If this
cannot divide to be 1/3, should the nearest to 1/3.
2. Any directors who quit from the post in the first and second year after the company
registration should apply the drawing systems. The next year , the director who stays in the position the
longest must quit. Any director can be reelected.
3. Exclude 1. The director must be removed from the post when deceased, resigns, disqualified,
or violates the law. The shareholders can vote to remove or ask the court to have such an order.
Any resignation must submit to the company only, and it effects on that date.
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REMUNERATION
The director remuneration policy has been clearly and transparently established by the Board of
Directors. for consideration before presenting to the shareholders meeting for consideration and approval.
The Remuneration of Directors Policy and Payment Criteria
1. Monthly Remuneration
The Chairman
Non Executive Director
Executive Director

35,000 Baht/ month
30,000 Baht/ month
Non monthly Remuneration

2. Per Meeting Attendance
2.1 The Board of Directors Meeting
The Executive Directors
6,000 Baht/ time
2.2 The Audit Committee
The Chairman
Audit Committee
Bonus

8,000 Baht/ time
6,000 Baht/ time
none

2.3 The Nominating and Remuneration Committee
The Chairman
8,000 Baht/ time
Dirctor
6,000 Baht/ time
2.4 The Directors subsidiary Committee and /or other committees.
The Chairman
8,000 Baht/ time
Dirctor
6,000 Baht/ time
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400,807.00

24,000.00
96,000.00
30,000.00

131,613.00
210,000.00
79,354.84
360,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
343,549.00
360,000.00
264,194.16
229,354.84
150,000.00
150,000.00
14,516.00
14,516.00

24,000.00
12,000.00
16,000.00
18,000.00
24,000.00

18,000.00
16,000.00
6,000.00
6,000.00
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#*

424,807.00
120,000.00
30,000.00
143,613.00
226,000.00
79,354.84
378,000.00
360,000.00
56,000.00 440,000.00
36,000.00 396,000.00
42,000.00 385,549.00
378,000.00
280,194.16
229,354.84
156,000.00
156,000.00
14,516.00
14,516.00
4,211,904.84

Remuneration of the Director
The Company’s directors shall receive the remuneration as the Company and audit committes for
the 2014 fiscal year stated as the following individuals:Unit : Baht

No.

Name

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mr. Chavalit Saleepol
Mr. Arak Ratboriharn
Mr. Derake Vongchinsri
Mr. Rattanaburee Atisapt
Mrs.Thananoot Treetipbut
Mr. Surapol Seeprasert
Mr. Sirot Ongcharit
Mr. Suthichai Bunnag
Mr. Pinit Wuthipand
GeneralSoonthorn Sophonsiri
Mr. Metta Banturngsuk
Mr. Chirasak Thanesnant
Mr. Pongsak Piboonsak
Miss. Watanya Wongopasi
Mr. Apivut Thongkam
Mr. Teerachai Rattanakamolporn
Mr. Meechai Ruchuphant
Mr. Kavit Sirisarn

Per
Per
Per
Per
Meeting
Meeting
Meeting
Meeting
Attendance
Monthly
Total
Attendance Attendance
Attendance
remuneration
of
of Audit
of
of
Directors
Nomination Committee
Directors
subsidiary
400,807.00
24,000.00
424,807.00
96,000.00 24,000.00
120,000.00
30,000.00
30,000.00
131,613.00
12,000.00
143,613.00
210,000.00
16,000.00
226,000.00
79,354.84
79,354.84
360,000.00
18,000.00
378,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
24,000.00
56,000.00 440,000.00
360,000.00
36,000.00 396,000.00
343,549.00
42,000.00 385,549.00
360,000.00
18,000.00
378,000.00
264,194.16
16,000.00
280,194.16
229,354.84
229,354.84
150,000.00
6,000.00
156,000.00
150,000.00
6,000.00
156,000.00
14,516.00
14,516.00
14,516.00
14,516.00
Total
4,211,904.84
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Remark
1. Mr. Surapol Seeprasert
2. Mr. Derake Vongchinsri
3. Mrs.Thananoot Treetipbut
4. Mr. Rattanaburee Atisapt
5. Miss. Watanya Wongopasi
6. Mr. Pongsak Piboonsak

Resignation Director since March 21, 2014
Resignation Director since August 1, 2014
Resignation Director since August 1, 2014
Resignation Director since May 12, 2014
Appointed Director since May 12, 2014
Appointed Director since March 21, 2014
Resignation Director since December 15, 2014
7. Mr. Apivut Thongkam
Appointed Director since August 1, 2014
8. Mr. Teerachai Rattanakamolporn
Appointed Director since August 1, 2014
9. Mr. Meechai Ruchuphant
Appointed Director since December 17, 2014
Appointed Chairman since January 19, 2015
Appointed Director since December 17, 2014
10. Mr. Kavit Sirisarn
Appointed Audit Committee since January 19, 2015
11. Adjunct Professor Prasobsook Boomdech
Appointed Director And Audit Committee
since February 23, 2015
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The Board of Directors Report on the Financial Statements
The Board of Directors fully takes a responsibility to the Financial Statements and the entire
related financial information presented in this annual report of Solution Corner (1998) Public Company
Limited. The aforementioned financial statements have been prepared in accordance with Thai Generally
Accepted Accounting Principles, using appropriate accounting policies consistently employed by the
Company after applying prudent judgment and best estimation. Important information is adequately
disclosed in the remark to the financial statements.
The Board of Directors has provided for and maintained an efficient internal control system to
ensure that accounting records are accurate, complete and adequate to protect the Company’s
assets and uncover weaknesses in order to prevent fraud or materially irregular operations.
To accomplish this task, the Board of Directors has appointed an audit committee, which
consists fully of Independent Directors and the committee is, inter alia responsible for the quality of
financial statements and internal control systems, whose comments on these issues are readily included in
the Audit Committee Report in this annual report.
The financial statements of the company are audited by KPMG Phoomchai Audit Ltd. Due to
the referenced audit, the Board has provided all the consequential records and data to the Audit
Committee. Thus, the Audit Committee is able to audit and express opinion in accordance with auditing
standards which is included in the Audit Committee Report attaching with the Company Annual Report.
The Company Board of Directors is unanimous in its opinion that Company’s Internal Control
System is in appropriate and sufficient level to its financial statements’ reliability given on December
31, 2014.
Mr. Meechai Ruchuphant
Chairman
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Report of Audit Committee
The Board of Directors had appointed the Audit Committee comprising of 3 non-executive
directors, and one of the Audit Committee has expertise in finance and accounting. The Audit Committees
are independent directors as following:
Mr.Pinit Wuthipand
as Chairman of Audit Committee
General Soonthorn Sophonsiri as Audit Committee
Mr.Metta Banturngsuk
as Audit Committee
In 2014, the Audit Committee held 7 ordinary meetings on a regular basis which of its result was
quarterly reported to the Board of Directors for acknowledgment on operating the business. The meeting
result is summarized as follows:
Financial Statement Report
The Audit Committee, the auditor, management division and Internal Audit had reviewed the
Company’s quarterly, the yearly financial statements, and the consolidated financial statements of the
Company and its subsidiaries. The Audit Committee considered the important aspects, and subsequent
hearings from the management and the external auditor to ensure the Company financial budget process
correctness, reliability, with the right of financial statement users to adequate disclosure in time, and in
compliance with generally accepted accounting principles including laws and regulations of Stock
Exchange of Thailand and Securities and Exchange Commission. The Audit Committee, the auditor,
management division and Internal Audit had furthermore reviewed the preparation to ensure that the
Company is capable of following the International Financial Reporting Standards (IFRS).
Related transaction or conflict of interest transaction
The Audit Committee had considered and given opinions about related transaction, or conflict of
interest transaction among the Company and its subsidiaries, concerning whether the execution of the
transactions is reasonable and in line with the conditions of the Stock Exchange of Thailand, with
recognition on shareholders’ benefits.
Internal Control System and Risk Management
The Audit Committee had reviewed the adequacy of the Internal Control Systems of the Company
and its subsidiaries, based on the reports of the Internal Audit and the auditor, concerning evaluation
criteria for adequacy and efficiency of the Internal Control System, the risk management, and the business
operations of the management in compliance with well-established policies and the delegation of the
authority. Audit Committee had duly made a review and opinions that the Company has adequately
providedits Internal Control System ISO 9001:2008.
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Compliance
The Audit Committee had reviewed the Company’s business operation to ensure that it is in
compliance with laws of Securities and The Stock Exchange of Thailand, and in time regulations of the
Stock Exchange of Thailand and related laws.
Good Corporate Governance
The Audit Committee had monitored and reviewed whether the administration of the business of
the Company was in compliance with the Good Corporate Governance to ensure transparency of
operation and increase stakeholders’ confidence.
Internal Audit Governance
The Audit Committee had considered the independence of the Internal Audit, its scope of
responsibilities, annual audit plan, audit report, and tracked the implementation of important issues
mentioned in the internal audit report. The Audit Committee provided some advices regarding the
improvement and streamlines of the audit performance, and considered the appropriateness of budget,
workforce, personnel training and development, and annual performance appraisal of the Internal Audit.
Considering the appointed Auditor and Compensation
The Audit Committee had considered the appointment of the auditor and the annual auditor
remuneration for the financial year 2014 based on the performance and status of the auditor, significant
constraints or the regulation of Stock Exchange of Thailand or other related organizations. The purpose of
the meetings was to ensure the independence of the auditor and the neutrality on work performance.
The Audit Committee had examined the auditors’ work performance of S.K. Accountant Service
Company Limited. from the accounting period of previous year and considered the auditor’s remuneration
with the Boards of Directors. The Audit Committee deemed that the auditors had good understanding of
the Company’s businesses, practiced in a neutral and independence manner and regularly delivered its
work on time. The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014 therefore had appointed S.K.
Accountant Service Company Limited. as the Company’s auditor for another period and its auditors as the
followings:
1. Ms. Wanraya Puttasatiean
2. Ms. Chantra Wongsri-Udomporn

Certified Public Accountant license number 4387
Certified Public Accountant license number 4996
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The Audit Committee deemed that during the accounting period of the year 2014, the
Company had put in place the appropriate and adequate Internal Control Systems, established
procedures assuring its operation is in compliance with the related laws through good corporate
governance and adequate disclosure of reliable Company’s financial report information.
The Audit Committee’s operation during the 2014 fiscal year was accorded the full assistance
and co-operation of the related staff and management. Therefore, The Audit Committee would like to show
its utmost gratefulness towards the aforementioned ones.

(Mr.Pinit Wuthipand)
Chairman of Audit Committee
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FINANCIAL POSITION AND RESULTS OF OPERATIONS
1. An overview of the previous operations
The Company and its subsidiaries engaged the business consisting of 1. Business segment
related to computer 2. Business segment related to media 3. Business segment related to hygienic and
environmental equipment. From an overview of the business operation in 2014, the Company had the
increase of revenue at the amount of Baht 7.92 million or 3.66% from the business segment related to
media. The Company had the capital increase in TV media business amounting to Baht 1.000 million in
order to expand the operation from satellite TV system to digital TV system. So it needed to increase the
investment on equipment with latest technology including to hire operation staff and to pay license fee to
use frequency for digital TV service. So the Company had high cost related to media. For business related
to computer and hygienic and environmental equipment, the Company had the decrease in total revenues
in both segments since the economic and political condition in 2014. The Company had still operated its
business related to computer and expected to gain more profitability in 2015.
In 2014, the Company had the total revenues at the amount of Baht 267.33 million, the total
operation cost at the amount of Baht 829.26 million and net losses at the amount of Baht 561.93 million.
2014
Amount
224.10
43.23
-829.26
-561.93

(unit : million Baht)
Revenue from operation
Other revenues
Expense from operation
Net profit (loss)

2013
Increase/(decrease)
Amount
Amount
%
216.18
7.92
3.66
12.44
30.79 247.51
-426.29 -402.97
94.53
-197.67 -364.26 184.28

2. Analysis, results of operations and ability to make a profit
2.1 Revenue Aanalysis
In 2014, the Company had the total revenue at the amount of Baht 267.33 million which increased
from 2013 amounting to Baht 38.71 million or 16.93% dividing into revenue from goods sold and service at
the amount of Baht 224.10 million and other revenues at the amount of Baht 43.23 million.
Revenue from operation by segment
The revenue from operation was classified by business segments consisting of computer, media, and
distribution and providing service of hygienic monitoring equipment.
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Product group
(unit : million Baht)
Business related to computer
Business related to media
Business related to hygienic equipment
Total revenue from operation
Other revenues
Total revenue

2014
Amount
35.47
104.13
84.50
224.10
43.23
267.33

2013
Increase/(decrease)
Amount
Amount
%
39.50
-4.03
-10.20
78.98
25.15
31.84
97.70
-13.20
-13.51
216.18
7.92
3.66
12.44
30.79
247.51
228.62
38.71
16.93

Business related to computer
The revenue from operation in 2014 decreased at the amount of Baht 4.03 million or 10.20%
compared to 2013 which resulted from delayed projects of government sector since the uncertainty of
economic and political condition of the country and waited for the budget allocation from the government.
Then the Company could not bid the project from the government sector and the Company’s revenue also
decreased. However, the Company got projects from private sector then in 2014, the revenue from
operation related to computer business only decreased Baht 4.03 million.
For goods and providing service related to Solution Corner (1998) (Public) Co.,Ltd. in 2014,
the Company had the revenue from operation amounting to Baht 17.23 million, which decreased from 2013
at the amount of Baht 14.65 million or 45.95%. The revenues originated from sale of hardware amounting to
Baht 9.68 million, maintenance service on software and other services amounting to Baht 7.16 million and
rental asset amounting to Baht 0.29 million as the Company had not recognized the revenue in some
projects in 2014 which continued from 2013. In addition, the Company expected to obtain the work in
some projects from agencies had to slow down because of economic and political problems.
In 2014, Sync Technology Co.,Ltd. had the revenue from operation at the amount of Baht
19.66 million which decreased from 2013 amounting to Baht 18.81 million or 48.90%. There were mainly
from revenue for goods sold amounting to Baht 16.76 million and installation service amounting to Baht
2.90 million. The economic and political problems were the main reason for the decrease of revenue from
operation at the amount of Baht 18.81 million as well as Solution Corner (1998) Public Co.,Ltd.
Business related to media
Spring News Corporation Co.,Ltd. and its subsidiaries including Spring News TV Co.,Ltd. and
Ruammue Ruamchai Co.,Ltd. had the revenue from providing service in the advertising preparation via
satellite TV media and program production.
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In 2014, the Company had the revenue from operation amounting to Baht 104.13 million
which increased for Baht 25.15 million from Baht 78.98 million in 2013 or 31.84% resulting from the
expanding business from satellite TV media to digital TV media (free TV media). Then the Company gained
advertising fee while the Company’s advertising rate had still cheaper than other media companies.
Moreover, the Company had promoted on marketing and sales to gain the increase of advertising sales
volume to make the Company grow and expand into other businesses.
Business related to equipment and hygienic and environmental monitoring
In 2014, Environmental Solution Integrator Co.,Ltd. had the revenue from operation at the
amount of Baht 84.50 million which decreased for Baht 13.20 million from Baht 97.70 million in 2013 or
13.51% resulting from a business that requires specialized skills, economic and political problems. It all
related to computer business that had to bid for a job in each project of government sector. But the
Company had normally operated its business in the project of private sector.
Other revenues
2014
Amount
13.52
0.54
0.21
0.28
1.55
27.13
43.23

(unit : million Baht)
Interest
Revenue from dividend/profit sharing
Profit from sale of asset
Profit/loss from securities trading
Revenue from rental building
Other revenues

2013
Increase/ (decrease)
Amount
Amount
%
3.92
9.60
244.90
0.13
0.41
315.38
0.64
-0.43
-67.19
0.51
-0.23
-45.10
1.75
-0.20
-11.43
5.49
21.64
394.17
12.44
30.79
247.51

In 2014, the group of company had other revenues amounting to Baht 43.23 million which
increased from 2013 at Baht 30.79 million or 247.51% consisting of interest, other revenue not related to
main revenue and revenue from rental building at Phaholyothin Place, 17th Floor.
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2.2 Operation cost analysis
Solution Corner Co.,Ltd. (1998) (Public) and its subsidiaries in 2014 had the total operation
cost at the amount of Baht 829.26 million which increased from 2013 at Baht 402.97 million or 94.53%.
2014
Amount
390.88
289.53
104.63
40.11
4.11
829.26

(unit : million Baht)
Costs of sale and service
Selling and administrative expenses
Shares loan fee under agreement
Bad and doubtful debts
Financial expense
Corporate income tax

2013
Amount
228.74
193.46
2.97
1.12
426.29

Increase/ (decrease)
Amount
%
162.14
70.88
96.07
49.66
104.63
37.14 1,250.51
2.99
266.96
402.97
94.53

Costs of sale and service
In 2014, the group of company had the total costs of sale and service at the amount of
Baht 680.41 million, which increased from Baht 421.07 million in 2013 at Baht 259.34 million or 61.59% and
when considering the percentage on costs of sale and service to revenue from sale and service in 2014
was increasing at 174.43% compared in 2013 at 105.81%.
The increase of costs of sale and service which related to media business resulted from
the expanding of TV digital media business. It had to be invested on production equipment with the latest
technology, operational staff, production cost. The decrease of costs of sale and service which related to
computer business and hygienic and environmental business resulted from the decrease of revenue from
sale and service.
Selling and administrative expenses
In 2014, the group of company had the total of selling and administrative expenses at the
amount of Baht 434.27 million, which increased from Baht 196.43 million in 2013 at Baht 237.84 million or
121.08% as the expenses for the Company’s directors, staff salary, staff welfare, and other expenses of
departments.
In 2014, the Company had paid the shares loan fee under agreement amounting to Baht
104.63 million by pledging to the financial institution as collateral for issuing the bank guarantees in order
to obtain the license to use frequency in TV digital service.
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2556
$3
656.75
86.09
570.66

'@/ ()
$3
!"
3,736.48 568.93
1,151.41 1,337.45
-2,585.07 453.00

Moreover, the Company set the allowance for doubtful debts amounting to Baht 40.11 million
which resulted from trade liabilities related to computer business with aging over 1 year amounting to Baht
35.61 million and the Company still had claimed regularly and had received only a portion of repayment
compared to the outstanding debt. The Company set aside the allowance for doubtful debt.
Financial expense
In 2014, the group of company had the total financial expenses at the amount of Baht
4.11 million which increased from Baht 1.12 million in 2013 at Baht 2.99 million or 266.96%.
Corporate income tax
In 2014, the Company had no bearing in corporate income tax since the Company had the tax
privilege in investment promotion for all taxes exemption for a period of 8 years until March 19, 2016 and
the cumulated losses which was exercised tax for 5 years.
2.3 Profit from operation
In 2014, the Company had gross profit margin at -74.43% (loss) and in 2013, had gross
profit margin at -5.81% compared with revenue from operation. In addition, the Company had suffered
losses from the performance. In 2014 and 2013, the Company had the profit rate from operation at 248.92% and -90.92% (respectively). The main cause from ongoing losses was the Company had high
costs in production and sales expense and management of business group related to media. Although the
Company had the increase of revenue each year and the control in production cost and expenses, the
Company still had suffered losses from operation excluding the financial cost in 2014 amounting to Baht
557.81 million which increased from Baht 196.59 million in 2013 at Baht 361.22 million or 183.74% from the
increase of total expenses.
2.4 Net profit
In 2014, the Company had suffered net losses amounting to Baht 561.93 million or 250.75% of the
total revenue which increased from 2013 (loss) at the amount of Baht 197.67 million or 91.44% of the total
revenue
3. Financial position analysis
2014
Amount
4,393.23
1,237.50
3,155.73

(unit: million Baht)
Total assets
Total liabilities
Shareholders’ equity
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2013
Increase/ (decrease)
Amount
Amount
%
656.75 3,736.48 568.93
86.09 1,151.41 1,337.45
570.66 -2,585.07 453.00
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Capabilities in asset management
Asset analysis
The Company had the total assets as at December 31, 2014 and December 31, 2013 amounting
to Baht 4,393.23 million and Baht 656.75 million, respectively, which increased Baht 3,736.48 million, or
568.93%.
In 2013, the Company had the total assets at the amount of Baht 656.75 million consisting of
current assets at Baht 380.03 million and non-current assets at Baht 276.72 million or 57.86% and 42.14%
of the total assets, respectively. The total current assets increased at the amount of Baht 345.46 million in
2012 from cash and cash equivalents amounting to Baht 221.16 million, trade liabilities and other liabilities
amounting to Baht 117.56 million, inventories and temporary investment. The non-current assets increased
in bank deposit to guarantee the letter of guarantee at the amount of Baht 117.51 million, equipment and
tool and debtor according to financial lease period over 1 year.
In 2014, the Company had the total assets amounting to Baht 4,393.23 million consisting of
current assets at Baht 737.23 million and non-current assets at Baht 3,656.00 million or 16.78% and
83.22% of the total assets, respectively. The current assets were from cash and cash equivalents
amounting to Baht 409.96 million, temporary investment amounting to Baht 132.60 million, trade liabilities
and other liabilities amounting to Baht 186.27 million, and other current assets. The non-current assets
consisted of debtor under financial lease at the amount of Baht 45.18 million, bank deposit under
guarantee at the amount of Baht 1,186.53 million, long-term loan at the amount of Baht 944.72 million,
operating equipment and other assets at the amount of Baht 205.28 million, license to use frequency for TV
digital service at the amount of Baht 1,258.53 million, deposit to guarantee at the amount of Baht 8.585
million, and investment property, Phaholyothin Place Building 17th Floor with book value of Baht 6.84 million
and estimated price of Baht 19.7 million which is now for rent as the revenue of the Company.
The Company had the return rate of total assets in 2014 and 2013 at -12.79% and -30.10%.
The return rates of fixed assets in 2014 and 2013 were -281.27% and -366.79%. The turnover rates of
assets in 2014 and 2013 were 0.05 time and 0.33 time. The Company decreased in return rate from assets
which resulted from non-current assets related to guarantee deposit, long-term investment and license to
use frequency. The returns from the ability to manage its assets were not fully capable since it took time to
operate its business.
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x Trade liabilities and other liabilities
2014
Amount
82.16
104.11
186.27

(unit: million Baht)
Trade liabilities
Other liabilities

Trade liabilities classified by aging of debt
Due trade liabilities
Classified by outstanding age of debt as
follows:
- Not over 3 months
- 3-6 months
- 6-12 months
- Over 12 months
Allowance for doubtful debts

2013
Increase/ (decrease)
Amount
Amount
%
64.97
17.19
26.46
52.59
51.52
97.97
117.56
68.71
58.45

39.16

26.35

12.81

48.61

29.76
0.11
3.76
36.87
109.66
-27.50
82.16

36.98
1.64
8.92
73.89
-8.92
64.97

-7.22
0.11
2.12
27.95
35.77
-18.58
-17.19

-19.52
129.27
313.34
48.41
208.30
26.46

The Company had the net trade liabilities as at December 31, 2014 and December 31, 2013
amounting to Baht 82.16 million and Baht 64.97 million, respectively, which increased to Baht 17.19 million
or 26.46%. The turnover rates of trade liabilities in 2014 and 2013 were 1.48 times and 2.48 times,
respectively, which had the average of debt collection in 2014 for 246 days and in 2013 for 147 days. The
debt collection period of the Company was between 6 months to 1 year. Most of trade liabilities originated
from the government sectors with high amount of debt and delay in work submission or had some
problems in other parts according to the agreement from other operators. It caused the work submission
did not make under the period of agreement. Therefore, the Company could not receive the debt payment
although the Company had completed the work submission.
The Company had normally credited with debtor normally 30 days for debtor from private
company or individual and 40 days for debtor from government sectors.
According to the analysis of aging for each period of outstanding liabilities, it found the
due trade liabilities in 2014 and 2013 amounting to Baht 39.16 million and Baht 26.35 million which
increased in 2014 at the amount of Baht 12.81 million or 48.61%.
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For aging not over 3 months, it found there were outstanding liabilities over 3 months in 2014 and
2013 amounting to Baht 29.76 million and Baht 36.98 million, respectively, which decreased in 2013 at the
amount of Baht 7.22 million or 19.52% as the repayment had been made.
For aging from 6-12 months, it found the amount of debt was not high. There were many debtors
who had some financial difficulties from economic problem but they could be traced and only extended the
settlement period.
For aging over 12 months, the Company set the allowances for doubtful accounts for the whole
amount. The debtors were from government and public sectors as there was some problem from work
submission related to computer system development business.
The Company considered the record of allowance for doubtful accounts from the debtor's ability
to repay, and the period of repayment by considering each debtor from government or public sectors.
Other liabilities
The Company had other liabilities in 2014 and 2013 amounting to Baht 104.11 million and Baht
52.59 million, respectively, which increased Baht 51.52 million or 97.97% consisting of advance expenses,
advance payment, insurance fee, withholding tax, deposit, liabilities on revenue department, accrued
interest and other liabilities. The Company had disclosed the details in notes to financial statements for the
year 2014, section 9: Trade liabilities and other liabilities-net, page 27-28.
Inventories
2014
Amount
1.38
0.06
6.35
7.79

(unit: million Baht)
Business related to computer
Business related to media
Business related to hygienic equipment

2013
Amount
3.20
6.84
10.04

Increase/ (decrease)
Amount
%
-1.82
-56.88
0.06
-0.49
-7.16
2.25
-22.41

The Company had total inventories as at December 31, 2014 and December 31, 2013 at the
amount of Baht 7.79 million and Baht 10.04 million. The Company had the reduction of inventories in 2014
at Baht 2.25 million or 22.41%.
In 2014, the inventories in parts of computer business group amounting to Baht 1.38 million had
been reduced at Baht 1.82 million or 56.88% which was the technological products for sell such as
equipment to be installed in the genius classroom, hardware equipment, etc. This sale was made to clients
in general companies with not high sales volume and government agencies with tender project. The rate of
increase in sales was not regularly depending on the economic and political condition of the country.
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In 2014, the inventories related to the media business amounting to Baht 0.06 million were TV
programs that produced but not on air.
In 2014, the inventories related to distribution business and service provider of equipment and
hygiene monitoring amounting to Baht 6.35 million had been reduced from 2013 at Baht 0.49 million which
were the equipment and supplies for sale and service provider of equipment and hygiene monitoring. The
equipment must be reserved adequately according to the agreement of each project for a period of 1-3
years, and some inventories were products waiting for delivery to the clients.
The turnover rate of inventories of the Company’s group was faster in 2014 and 2013 at 47 days
and 32 days, respectively, or at the rate of 7.64 times and 11.17 times, respectively. The Company
reduced the cost of inventories to the net value to be received from list of products with the comparable
price.
About the record of allowance obsolete products, the Company had the policy in recording the
allowance obsolete products for 6 months – 2 years in terms of business related to computer which was
technological category, modernized, and age of rapid change. This situation relied on the producers who
launched the new products and the needs of buyers and cut-off by considering each product category.
Investment, goodwill and impairment
The Company invested in subsidiaries and as at December 31, 2014, it had the net investment
amounting to Baht 1,020 million or 99.99% of investment transactions in subsidiaries had been disclosed in
notes to financial statements section 15, page 36.
The investment in Spring News Corporation Co.,Ltd. amounted to Baht 1,200 million and as at
December 31, 2014, the Company had recorded the impairment in 2012 at the amount of Baht 199.999
million because the Company had suffered accumulated losses in excess of capital and likely to be unable
to make a profit. At the end of 2010, Spring News Corporation Co.,Ltd. Invested in the subsidiary (indirect
subsidiary), Ruammue Ruamchai Co.,Ltd. which was engaged in the production to the TV media. The
Company had acquired the business at the amount of Baht 13.997 million with the registered capital of
Baht 1 million, share premium of Baht 2.753 million and goodwill of Baht 10.244 million. In 2012, Spring
News Corporation Co.,Ltd. had recorded the impairment, goodwill at the total amount of Baht 10.244
million by considering from the performance and the ability of the profitability of the Company which had
suffered the accumulated losses. In 2012, Spring News Corporation Co.,Ltd. invested in another subsidiary
(indirect subsidiary of Spring News TV Co.,Ltd. which was engaged in the TV digital media with the
registered capital of Baht 5 million).
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The Company had acquired its business in Environmental Solution Integrator Co.,Ltd. in 2013 at
par value of Baht 9 million or 90%. The reason to acquire the business at par value was the Company
suffered losses in accordance with the financial statements as at the acquiring date which was considered
from the return in the future that the Company expected to gain the profit and had the likely to grow. But
the Company had no internal control in management then there were lots of operation expenses which had
suffered losses continuously and had the accumulated losses in excess of capital. In 2013, the Company
had recorded the impairment in investment at the total amount of Baht 9 million and cut-off goodwill in
accordance with the accumulated losses value from the financial statements as at the acquiring date at the
amount of Baht 11.57 million.
x Land, buildings and equipment
The Company’s land, buildings and equipment as at December 31, 2014 and December
31, 2013 was amounted Baht 211.01 million and Baht 65.56 million, respectively which increased from
2013 at the amount of Baht 145.45 million or 221.86% resulting from the value of assets on land, buildings
and equipment in terms of media business.
x Liabilities
As at December 31, 2014, the Company had total liabilities at the amount of Baht
1,237.50 million dividing into short-term liabilities amounting to Baht 305.98 million and long-term liabilities
amounting to Baht 931.52 million which increased from December 31, 2013 at Baht 1,151.41 million or
1,337.45 percent because it needed to wait for the payment of trade accounts payable. The Company
collected the bill from debtor as outstanding payment of the license to use the frequency for digital
television services at the amount of Baht 922.40 million.
Shareholders’ equity
x Capital structure
The shareholders’ equity of the Company as at December 31, 2014 was Baht 3,155.73
million consisting of 100,680,660,688 ordinary shares at par value of Baht 1 with the issued and paid-up
shares including 30,460,150,358 ordinary shares.
As at December 31, 2014, the Company had the capital structure including the total
liabilities at the amount of Baht 1,237.50 million and the shareholders’ equity at the amount of Baht
3,155.73 million which was approximately 0.39 time on the ratio of debt to shareholders’ equity. It was
realized that the Company's financial risk relatively low with stability in the financial system from the strictly
and carefully controlling in the financial management.
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Liquidity and capital adequacy of investment
Cash flow analysis
As at December 31, 2014 and December 31, 2013, the Company had the acquired and used
cash flows from the operation at the net amount of Baht 476.62 million and Baht 306.03 million
(respectively). The Company had the cash flows from investment activities in 2014 to pay for additional
investment in a subsidiary, Spring News Corporation Co.,Ltd., amounting to Baht 1,000 million including
the use from the investment in assets of the subsidiaries and the cash flows use from investment activities
in 2014 at the amount of Baht 1,514.21 million. It resulted from the investment in assets of the subsidiaries,
the acquired and used cash flows from financing activities. In 2014, the Company had acquired the cash
flows from issuing the capital increase of ordinary shares at the amount of Baht 3,254.83 million and the
used of cash flows in financing activities amounting to Baht 1,232.06 million to deposit at the bank for
guarantee and to pay the liabilities according to the financial lease agreement. In 2013, the Company had
returned the loan payment to the financial institution and liabilities according to the financial lease
agreement. The overall conclusion in 2014, the Company had the increase of cash flows at the total
amount of Baht 188.80 million and in 2013, the Company had the increase of cash flows at the total amount
of Baht 55.01 million.
Liquidity
In 2014 and 2013, the Company had the liquidity ratios at 2.41 times and 4.92 times, respectively.
In 2014, the decrease of liquidity ratio from 2013 showed that the Company also had high liquidity with
current assets over current liabilities despite the reduced liquidity ratio of 2.51 times in 2014. In addition, in
the state of high cash liquidity for the company's operations made the Company had no liquidity problems.
According to the capital increase in 2014 at Baht 3,254.83 million, the Company had put the money in the
media business which needed the high cost of production and high operating costs and had invested in
other media companies’ shares as long-term investment at the amount of Baht 1,042.91 million. But the
Company still had sufficient liquidity to manage the whole group of company.
As some investment in digital TV ads business in 2013 and 2014, the Company had to expand its
investment in TV media business which had to pay the signal rent for 15-year period and had the high cost
of operating business. Then the Company might find the additional finance in order to dispose in TV media
business.
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Major factors that might affect future operations or financial position in the future
1. The overall economy condition continued to recover and the government budget for the
fiscal year 2014 had already approved by the Council creating the increasing of the business opportunity
of the Company and its subsidiaries. Private business and public sector organizations would have more
transactions to support the growth and development of goals and plans that approved the budget
especially from various government agencies who were the major clients. However, due to the delay
disbursement of the budget in the government sector from the previous fiscal year to present and the
political instability conditions were also the main factors affecting the growth of the Company's target.
2. Expanding the scope of its business originally from a sole focusing on the development of
computer software to be a service provider of information technology (System Integration), specific
providing technological expertise, development or procurement of group application programs to cover
the needs of clients in both government and the private sector, sale or lease computers to large
enterprises, development Mobile Contents, expansion the market into the Digital Contents for developing
an animation 3D or creativity graphics using various Graphic Technology and provide linking services
software system to Innovative Technology Integration resulting to the expansion its business widely and
cover the needs of clients and could expand the client groups as well.
3. The Company and its subsidiaries increased the large number of staff with knowledge,
ability, experience and specialization in both software development, marketing and sales administration to
support its expanding the business scope above and the high competition in the business that the
Company and its subsidiaries were operating.
4. Advertising via digital TV business gained the increasing of popularity from the TV ads
that were much cheaper than Free TV including the increasing of client groups who had more access to
digital satellite resulting to the increasing opportunity in revenue from TV ads of Spring News Corporation
Co.,Ltd. and Spring News Television (subsidiary). In addition, as an importer and scientific instruments that
required the controlled writing software from overseas such as detection speed tool, pollution control tool,
water supply control tool or TV 3-D without 3-D glass for advertising, etc. conducted the marketing in
Thailand and had marketing target in Indochina region of Sync Technology Co.,Ltd. (subsidiary) and
Environmental Solution Integrator Co.,Ltd. to gain the opportunity in revenue increasing as well.
5. According to the success of the capital increase, the Company received the money from
the capital increase up to Baht 2,192.21 million, resulting the Company had the working capital to operate
its business adequately.
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409,958,453
132,601,000
186,274,210
231,513
7,788,644
359,806
13,148
737,226,774

9.33%
3.02%
4.24%
0.01%
0.18%
0.01%
0.00%
16.78%

221,156,693
10,640,400
117,564,475
8,403,008
8,916,055
10,041,144
2,400,000
890,125
13,148
380,025,048

33.67%
1.62%
17.90%
1.28%
1.36%
1.53%
0.37%
0.14%
0.00%
57.86%

166,148,658
56,483,414
2,487,195
4,821,664
2,600,000
107,958
709,986
233,358,875

53.37%
18.15%
0.80%
1.55%
0.84%
0.03%
0.23%
74.97%

45,181,528
1,186,530,152
944,972,247
1,106,595
6,836,520
199,780,007
4,392,169
1,258,530,776
8,669,900
3,655,999,894
4,393,226,668

1.03%
27.01%
21.51%
0.03%
0.16%
4.55%
0.10%
28.65%
0.20%
83.22%
100.00%

49,232,416
117,513,513
15,023,077
357,021
7,351,735
53,600,228
4,605,403
29,038,585
276,721,979
656,747,026

7.50%
17.89%
2.29%
0.05%
1.12%
8.16%
0.70%
4.42%
42.14%
100.00%

7,313,815
8,584,615
12,686
7,866,951
43,515,827
4,815,362
5,819,952
77,929,209
311,288,084

2.35%
2.76%
0.00%
2.53%
13.98%
1.55%
1.87%
25.03%
100.00%

1,593,603
118,359,807

0.04%
2.69%

75,770
62,556,164

0.01%
9.53%

38,784,643

12.46%

175,800,000

4.00%

1,521,752
2,500,000
1,300,000
4,902,061
305,977,224

0.03%
0.06%
0.03%
0.11%
6.96%

1,311,730
5,500,000
7,859,330
77,302,994

0.20%
0.84%
1.20%
11.77%

2,383,078
9,400,316
50,568,036

0.77%
3.02%
16.24%

922,400,000
2,924,839
6,193,896
931,518,736
1,237,495,960

21.00%
0.07%
0.14%
21.20%
28.17%

2,296,221
5,111,812
1,373,538
8,781,572
86,084,566

0.35%
0.78%
0.21%
1.34%
13.11%

430,092
3,379,011
98,723
3,907,826
54,475,863

0.14%
1.09%
0.03%
1.26%
17.50%

-161-

-

-

-

-

Solution Corner(1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Balance Sheet
2014

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and Cash Equivalent
Temporary Investments
Trade and Other Receivables-Net
Unbilled Work in Progress-Net
Finance Lease Receivables Due within One Year
Inventories-Net
Short-term Loans to Other Company
Short-term Loans to Employee
Assets Held for Sale
Total Current Assets
NON-CURRENT ASSETS
Finance Lease Receivables
Deposit at Bank used as Collateral
Investments in Related Company
Long-term Investments
Assets for Rent-Net
Investment Property-Net
Equipment-Net
Intangible Assets-Net
License to Use the Frequency for Television Service
Other Non-Current Assets
TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Bank Overdrafts
Trade and Other Payables
Current Portion of License to Use the Frequency for
Television Service Payable
Current Portion of Liabilities under
Finance Lease Agreements
Short-term Loans from Related Person
Short-term Loans from Other Person
Provisions of Liabilities
TOTAL CURRENT LIABILITIES
NON-CURRENT LIABILITIES
License to Use the Frequency for Television Service Paya
Financial Lease Agreements Liabilities-Net
Employee Benefit Obligation
Deferred Tax Liabilities
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITIES

%

Unit : Baht
2013

%

2012

%

409,958,453
132,601,000
186,274,210
231,513
7,788,644
359,806
13,148
737,226,774

9.33%
3.02%
4.24%
0.01%
0.18%
0.01%
0.00%
16.78%

221,156,693
10,640,400
117,564,475
8,403,008
8,916,055
10,041,144
2,400,000
890,125
13,148
380,025,048

33.67%
1.62%
17.90%
1.28%
1.36%
1.53%
0.37%
0.14%
0.00%
57.86%

166,148,658
56,483,414
2,487,195
4,821,664
2,600,000
107,958
709,986
233,358,875

53.37%
18.15%
0.80%
1.55%
0.84%
0.03%
0.23%
74.97%

45,181,528
1,186,530,152
944,972,247
1,106,595
6,836,520
199,780,007
4,392,169
1,258,530,776
8,669,900
3,655,999,894
4,393,226,668

1.03%
27.01%
21.51%
0.03%
0.16%
4.55%
0.10%
28.65%
0.20%
83.22%
100.00%

49,232,416
117,513,513
15,023,077
357,021
7,351,735
53,600,228
4,605,403
29,038,585
276,721,979
656,747,026

7.50%
17.89%
2.29%
0.05%
1.12%
8.16%
0.70%
4.42%
42.14%
100.00%

7,313,815
8,584,615
12,686
7,866,951
43,515,827
4,815,362
5,819,952
77,929,209
311,288,084

2.35%
2.76%
0.00%
2.53%
13.98%
1.55%
1.87%
25.03%
100.00%

1,593,603
118,359,807

0.04%
2.69%

75,770
62,556,164

0.01%
9.53%

38,784,643

12.46%

175,800,000

4.00%

1,521,752
2,500,000
1,300,000
4,902,061
305,977,224

0.03%
0.06%
0.03%
0.11%
6.96%

1,311,730
5,500,000
7,859,330
77,302,994

0.20%
0.84%
1.20%
11.77%

2,383,078
9,400,316
50,568,036

0.77%
3.02%
16.24%

922,400,000
2,924,839
6,193,896
931,518,736
1,237,495,960

21.00%
0.07%
0.14%
21.20%
28.17%

2,296,221
5,111,812
1,373,538
8,781,572
86,084,566

0.35%
0.78%
0.21%
1.34%
13.11%

430,092
3,379,011
98,723
3,907,826
54,475,863

0.14%
1.09%
0.03%
1.26%
17.50%
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100,680,660,688
-

30,460,105,358
(25,920,723,424)

2,790,000
(1,279,027,379)
(104,935,622)
3,158,208,933
(2,478,225)
3,155,730,708
4,393,226,668

-163-

%

6 : 
2556

%

2555

%

2291.72%
3,712,369,800

565.27%

693.34%

2,912,369,800

935.59%

486.77%
-236.87%

0.90%
-168.40%
0.11%
82.50%
82.50%
100.00%

2,462,258,000
-590.02% (1,177,702,328)

-179.32%

1,515,258,000
(737,347,328)

0.06%
-29.11%
-2.39%
71.89%
-0.06%
71.83%
100.00%

0.42%
-109.88%
0.84%
86.97%
-0.08%
86.89%
100.00%

2,790,000
(524,218,958)
330,508
256,812,222
256,812,222
311,288,084

2,790,000
(721,637,061)
5,494,154
571,202,764
(540,304)
570,662,460
656,747,026

374.92%

Solution Corner(1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Balance Sheet
2014

SHAREHOLDERS' EQUITY
Share Capital
Authorized Share Capital
100,680,660,688 Ordinary Shares @ Baht 1.00
3,712,369,800 Ordinary Shares @ Baht 1.00
2,912,369,800 Ordinary Shares @ Baht 1.00
Issued and Paid-Up Share Capital
30,460,105,358 Ordinary Shares @ Baht 1.00
2,462,258,000 Ordinary Shares @ Baht 1.00
1,515,258,000 Ordinary Shares @ Baht 1.00
Discount on Issue of Share
Retained Earnings (Deficit)
Appropriated
Legal Reserve
Retained Earnings (Deficit)
Other Components of Equity
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY OF THE COMPANY
Non-Controlling Interests
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

100,680,660,688
-

30,460,105,358
(25,920,723,424)

2,790,000
(1,279,027,379)
(104,935,622)
3,158,208,933
(2,478,225)
3,155,730,708
4,393,226,668
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%

Unit : Baht
2013

%

2012

%

2291.72%
3,712,369,800

565.27%

693.34%

2,912,369,800

935.59%

486.77%
-236.87%

0.90%
-168.40%
0.11%
82.50%
82.50%
100.00%

2,462,258,000
-590.02% (1,177,702,328)

-179.32%

1,515,258,000
(737,347,328)

0.06%
-29.11%
-2.39%
71.89%
-0.06%
71.83%
100.00%

0.42%
-109.88%
0.84%
86.97%
-0.08%
86.89%
100.00%

2,790,000
(524,218,958)
330,508
256,812,222
256,812,222
311,288,084

2,790,000
(721,637,061)
5,494,154
571,202,764
(540,304)
570,662,460
656,747,026

374.92%
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131,879,396
92,061,286
156,000
224,096,681
(322,636,097)
(68,100,048)
(145,570)
(390,881,715)
(166,785,034)
13,524,443
29,710,435
(98,869,368)
(190,651,947)
(104,629,449)
(40,113,918)
(4,114,127)
(561,928,965)
(561,928,965)

58.85%
41.08%
0.07%
100.00%
-143.97%
-30.39%
-0.06%
-174.43%
-74.43%
6.04%
13.26%
-44.12%
-85.08%
-46.69%
-17.90%
-1.84%
-250.75%
-250.75%

103,178,335
113,002,103
216,180,438
(145,743,702)
(82,999,109)
(228,742,810)
(12,562,372)
3,923,243
8,517,959
(45,578,021)
(136,325,112)
(2,967,643)
(11,566,558)
(1,114,731)
(197,673,234)
(197,673,234)

47.73%
52.27%
100.00%
-67.42%
-38.39%
-105.81%
-5.81%
1.81%
3.94%
-21.08%
-63.06%
-1.37%
-5.35%
-0.52%
-91.44%
-91.44%

182,147,632
18,674,084
6,421,339
207,243,056
(164,178,595)
(14,608,081)
(3,499,463)
(182,286,138)
24,956,917
2,253,689
13,541,521
(33,273,066)
(131,638,113)
(11,347,903)
(10,243,728)
(416,689)
(146,167,372)
(146,167,372)

87.89%
9.01%
3.10%
100.00%
-79.22%
-7.05%
-1.69%
-87.96%
12.04%
1.09%
6.53%
-16.06%
-63.52%
-5.48%
-4.94%
-0.20%
-70.53%
-70.53%

(110,429,776)

-49.28%

5,163,646

2.39%

2,575,385

1.24%

2,600,727
(669,758,014)

1.16%
-298.87%

(197,673,234)

-91.44%

(146,167,372)

-70.53%
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(559,974,699)
(1,954,266)
(561,928,965)

99.65%
0.35%
100.00%

(197,418,103)
(255,131)
(197,673,234)

99.87%
0.13%
100.00%

(146,167,372)
(146,167,372)

100.00%
100.00%
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(667,820,094)
(1,937,921)
(669,758,014)

99.71%
0.29%
100.00%

(197,418,103)
(255,131)
(197,673,234)

99.87%
0.13%
100.00%

(146,167,372)
(146,167,372)

100.00%
100.00%
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Solution Corner(1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Statements of comprehensive income
2014

Revenues from Services
Revenues from Sales
Revenues from Assets for Rent
TOTAL REVENUES
Costs of Services
Costs of Sales
Costs of Assets for Rent
TOTAL COST
GROSS PROFIT(LOSS)
Interest Income
Other Income
Selling and Service Expenses
Administrative Expenses
Share Loan Agreement Fee
Doubtful Debts and Bad Debts
Loss from Impairment of Goodwill
Finance Costs
PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAXES (EXPENSES) REVENUES
(Expenses) Income Taxes Revenues
PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Gain (Loss) on Revaluating Available-for-Sale Investments Net of Income Tax
Actuarion Gain (Loss) - Net of Income Tax
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE YEAR

%

Unit : Baht
2013

%

2012

%

131,879,396
92,061,286
156,000
224,096,681
(322,636,097)
(68,100,048)
(145,570)
(390,881,715)
(166,785,034)
13,524,443
29,710,435
(98,869,368)
(190,651,947)
(104,629,449)
(40,113,918)
(4,114,127)
(561,928,965)
(561,928,965)

58.85%
41.08%
0.07%
100.00%
-143.97%
-30.39%
-0.06%
-174.43%
-74.43%
6.04%
13.26%
-44.12%
-85.08%
-46.69%
-17.90%
-1.84%
-250.75%
-250.75%

103,178,335
113,002,103
216,180,438
(145,743,702)
(82,999,109)
(228,742,810)
(12,562,372)
3,923,243
8,517,959
(45,578,021)
(136,325,112)
(2,967,643)
(11,566,558)
(1,114,731)
(197,673,234)
(197,673,234)

47.73%
52.27%
100.00%
-67.42%
-38.39%
-105.81%
-5.81%
1.81%
3.94%
-21.08%
-63.06%
-1.37%
-5.35%
-0.52%
-91.44%
-91.44%

182,147,632
18,674,084
6,421,339
207,243,056
(164,178,595)
(14,608,081)
(3,499,463)
(182,286,138)
24,956,917
2,253,689
13,541,521
(33,273,066)
(131,638,113)
(11,347,903)
(10,243,728)
(416,689)
(146,167,372)
(146,167,372)

87.89%
9.01%
3.10%
100.00%
-79.22%
-7.05%
-1.69%
-87.96%
12.04%
1.09%
6.53%
-16.06%
-63.52%
-5.48%
-4.94%
-0.20%
-70.53%
-70.53%

(110,429,776)
2,600,727
(669,758,014)

-49.28%
1.16%
-298.87%

5,163,646

2.39%

2,575,385

1.24%

(197,673,234)

-91.44%

(146,167,372)

-70.53%

PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE :
Equity Holders of the Company
Non-Controlling Interests
PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR

(559,974,699)
(1,954,266)
(561,928,965)

99.65%
0.35%
100.00%

(197,418,103)
(255,131)
(197,673,234)

99.87%
0.13%
100.00%

(146,167,372)
(146,167,372)

100.00%
100.00%

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) ATTRIBUTABLE :
Equity holders of the Company
Non-Controlling Interests
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE YEAR

(667,820,094)
(1,937,921)
(669,758,014)

99.71%
0.29%
100.00%

(197,418,103)
(255,131)
(197,673,234)

99.87%
0.13%
100.00%

(146,167,372)
(146,167,372)

100.00%
100.00%

BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

(0.15)
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(0.10)

!*# 0[:]/ ) (1998) &$ () (:!*#
!()*

6 : 
2557

4)$ $ 3)
3q() 6")q!
*   3q() 6")q!*~)($6)$ 3)
+6(@"+4+6 $36
+6 $36_"? _!_!+(@+/@'(@"_! 2
)$&?-&  +!4& "(@ (2" )
)$&?-&+6) @)q6  #$ & +!
)$&?-&  ??6 )
)$&?-)_! &!(4 6 $ "(@
&?
$ &+6+!+)(")
2"+!+)("*~+6_!$6
3q$ $36 '
$ !"+6))
$  $36'
$  $36'q6  
$ &+6")'q!'(@"
$ 'q!'(@"
$ !"+6+6+
( 3q)$ $36'/
^& '^*2' )
$ !"+6")'q6  
* $ 6)")6!
*  !)6)* )
??4 !6'@
* $ ++95")!")
" 
" $6
3q()$ 3) 6" *@4*)_'43)
'3)('@{))
))@+ -  ''(@"+!
&  +!4& "(@
&+6) @)q6  #$ & +!
&  ??6
+!+)("
)_! &!(4 6' )
'q6"(@
3)'@{())
$! +!4$!"(@
$ 6)")6!$6
"(@

-167-

2556

2555

(561,928,965)

(197,673,234)

(146,167,372)

23,580,132
60,469,224
24,866,905
12,181,479
2,400,000
665,534
131,017
(17,169,220)
3,332,118
295,445
3,682,811
-

18,168,747
1,405,180
1,533,423
29,040
10,207
94,276
14,290
290,305
98,946
11,566,558
(633,567)
1,642,372
-

16,347,651
11,306,702

(14,055,645)
4,114,127
(457,435,039)

(3,923,243)
1,114,731
(166,261,969)

8,073,058
533,015
(2,253,689)
416,689
(97,667,799)

6,039,400
(80,498,413)
8,171,495
1,316,666
684,861
212,319
(2,631,315)

(10,640,400)
(48,979,280)
(7,449,236)
(58,148,471)
(6,273,972)
(782,167)
(23,163,633)

61,956,132
22,637,468
(2,991,121)
(156,824)

50,511,797
-

16,635,588
-

(41,124,255)
(5,634,123)

41,201
-

(119,183)
2,156,572
10,243,728
1,407,375
83,668
262,786

Solution Corner(1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of cash flows

Unit : Baht
2014
(Baht)

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit (Loss) before Income Tax
(561,928,965)
Adjustment to Profit (Loss) before Income Taxes for Cash Received (Paid) from Operations
Depreciation and Amortization
23,580,132
Amortization License to Use the Frequency for Television Service
60,469,224
Doubtful Debts-Trade and Other Receivable (Reversal)
24,866,905
Doubtful Debts-Unbilled Work in Progress
Doubtful Debts-Financial Lease Receivables
12,181,479
Doubtful Debts-Short-term Loans to Other Companies
2,400,000
Bad Debts
665,534
Loss from Decline in Value of Inventories
Transfer Inventories to Expense
131,017
(Gain) from Selling of Securities
(17,169,220)
Loss from Written-off of Fixed Assets
3,332,118
Loss from Written-off of Intangible Assets
Loss from Damaged Assets for Sale
Loss from Sale Assets for Sale
Loss from Impairment of Goodwill
(Gain) from Sales of Fixed Assets
295,445
Employee Benefit Obligation
3,682,811
Loss from Impairment of Intangible Assets
Estimated Debt from Delayed Handover of the Projects
Estimated Debt from the Warranty Claim
and Cost Overrun
Provision from Lawsuit Penalty
Interest Income
(14,055,645)
Interest Expense
4,114,127
Profit (Loss) from Operation Activities before Changes in Operating Assets and Liabilities (457,435,039)
(Increase) Decrease in Operating Assets
Temporary Investment -Trading Securities
6,039,400
Trade and Other Receivables
(80,498,413)
Unbilled Work in Progress
8,171,495
Long-term Lease Receivables
1,316,666
Inventories
684,861
Short-term Loans to Employee
212,319
Other Non-Current Assets
(2,631,315)
Increase (Decrease) in Operating Liabilities
Trade and Other Payables
50,511,797
Debt from Delayed Handover of the Projects
-
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2013
(Baht)

2012
(Baht)

(197,673,234)

(146,167,372)

18,168,747
1,405,180
1,533,423
29,040
10,207
94,276
14,290
290,305
98,946
11,566,558
(633,567)
1,642,372
-

16,347,651
11,306,702

(3,923,243)
1,114,731
(166,261,969)

8,073,058
533,015
(2,253,689)
416,689
(97,667,799)

(10,640,400)
(48,979,280)
(7,449,236)
(58,148,471)
(6,273,972)
(782,167)
(23,163,633)

61,956,132
22,637,468
(2,991,121)
(156,824)

16,635,588
-

(41,124,255)
(5,634,123)

41,201
-

(119,183)
2,156,572
10,243,728
1,407,375
83,668
262,786
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2556

2555

(2,957,269)
2,531,847
3,308,760
(5,875,373)
(476,620,265)

(1,540,986)
3,410,076
281,138
(3,115,973)
(306,029,285)

(1,195,129)
(733,015)
2,430,401
(62,478,264)

25,324,605
(1,177,907,869)

25,200,000
(25,000,000)
(8,882,934)
(369,322)
(15,866,188)
665,777
307,587
(475,173)

(150,000)
894,945
1,800,000
(9,133,039)
377,635
1,603,739
(1,122,411)

(24,420,253)

(5,729,131)

(110,199,697)
(6,538,178)
506,645,000
-

(681,114)
2,000,000

7,500,000
(7,600,000)
(3,517,510)
(832,042)
385,457,573
55,008,035
166,148,658
221,156,693

(4,127,189)
(2,686,708)
(429,892)
(5,924,903)
(74,132,298)
240,280,956
166,148,658

(919,737)
(162,744,238)
403,093
(567,255)
(197,800,000)
(1,514,211,401)
(1,069,016,639)
1,517,833
3,254,826,262
3,950,000
(2,650,000)
151,400,000
(154,400,000)
(1,912,769)
(4,081,261)
2,179,633,426
188,801,760
221,156,693
409,958,453

Solution Corner(1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of cash flows

Unit : Baht
2014
(Baht)

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (CONTINUOUS)
Debt from the Warranty Claim and Cost Overrun
Provisions of Liabilities
Received from Interest Income
Received from Withholding Tax
Payment in Withholding Tax
NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Cash Received from Selling of Securities
Cash Payment for Purchasing of Securities
Cash Payment from Short-term Loans to Employee
Cash Received from Short-term Loans to Employee
Cash Received from Short-term Loans to Other Company
Cash Payment for Short-term Loans to Other Company
Cash Payment for Investment in Subsidiary Companies
Cash Payment on Asset for Rent
Cash Payment for Purchase of Fixed Assets
Cash Received from Sale of Fixed Assets
Cash Received from Sale of Assets for Sale
Cash Payment for Purchase of Intangible Assets
Cash Payment for License to Use the Frequency for Television Service
NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
(Increase) Decrease in Deposit at Bank Used as Collateral
Increase (Decrease) in Bank Overdrafts
Cash Received from Issued of Ordinary Shares
Cash Received from Loans to Related Companies
Cash Received from Short-term Loans from Other Person
Cash Payment for Short-term Loans from Other Person
Cash Received from Short-term Loans from Related Person
Cash Payment from Short-term Loans from Related Person
Cash Payment from Long-term Loans from Financial Institutions
Cash Payment from Liabilities under Financial Lease Agreements
Paid Interest Expense
NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES
NET CASH AND CASH EQUIVALENTS INCREASE (DECREASE)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR
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2013
(Baht)

2012
(Baht)

(2,957,269)
2,531,847
3,308,760
(5,875,373)
(476,620,265)

(1,540,986)
3,410,076
281,138
(3,115,973)
(306,029,285)

(1,195,129)
(733,015)
2,430,401
(62,478,264)

25,324,605
(1,177,907,869)

25,200,000
(25,000,000)
(8,882,934)
(369,322)
(15,866,188)
665,777
307,587
(475,173)

(150,000)
894,945
1,800,000
(9,133,039)
377,635
1,603,739
(1,122,411)

(24,420,253)

(5,729,131)

(110,199,697)
(6,538,178)
506,645,000
-

(681,114)
2,000,000

7,500,000
(7,600,000)
(3,517,510)
(832,042)
385,457,573
55,008,035
166,148,658
221,156,693

(4,127,189)
(2,686,708)
(429,892)
(5,924,903)
(74,132,298)
240,280,956
166,148,658

(919,737)
(162,744,238)
403,093
(567,255)
(197,800,000)
(1,514,211,401)
(1,069,016,639)
1,517,833
3,254,826,262
3,950,000
(2,650,000)
151,400,000
(154,400,000)
(1,912,769)
(4,081,261)
2,179,633,426
188,801,760
221,156,693
409,958,453

!*# 0[:]/ ) (1998) &$ () (:!*#
'#)*

'; :
" 6'+6")
" 6'+6")#
"  ")&  +!
 #@
"  ")+!+)("
_ $36 () +!
"  ")$! +!
$63
@ !")_!) (Cash Cycle)
'(`$
"  3q !
"  3q$ ^ 3)
"  3q%
" ^ "4 6"^&!/("!
'(*# *; `$)*
" ^ "4$ '
" ^ "4$ '/
" ")'
'*)0!#)*
" 6 6"6")^&!/("!
" 6+/_ 3" 
"  $6)*\^

-171-

6 : 

6

2557

2556

2555

6
6
+)

+)

+)



2.41
2.38
1.48
246
7.64
47
4.32
84
209

4.92
4.79
2.48
147
11.17
32
4.51
80
98

4.61
4.52
2.27
160
4.17
171
3.01
121
127

%
%
%
%

-74.43
-248.92
-250.75
-17.81

-5.81
-90.92
-94.44
-34.64

12.04
-70.33
-70.53
-56.92

%
%
+)

-12.79
-266.31
0.05

-30.10
-301.53
0.33

-46.96
-260.09
0.67

6
6
%

0.39
135.59
-

0.15
176.33
-

0.21
349.78
-

Solution Corner(1998) Public Company Limited and its Subsidiaries
Financial Ratios

Liquidity Ratio
Current Ratio
Quick Ratio
Account Receivable Turnover
Average Collection Period
Inventory Turnover
Average Carrying Period or Inventory's Days
Payable Turnover
Payable Payment Period
Cash Cycle
Profitability Ratio
Gross Profit Margin or Gross Profit Rate
Operating Profit Margin or Operating Profit Rate
Net Profit Margin
Rerurn on Equity (ROE)
Efficiency Ratio
Return on Assets (ROA)
Return on Fixed Assets
Total Asset Turnover
Leverage Ratio or Financial Ratio
Debt to Equity Ratio
Interest Coverage Ratio
Dividend Payout Ratio

-172-

Unit : Baht

Unit

2014

2013

2012

times
times
times
days
times
days
times
days
days

2.41
2.38
1.48
246
7.64
47
4.32
84
209

4.92
4.79
2.48
147
11.17
32
4.51
80
98

4.61
4.52
2.27
160
4.17
171
3.01
121
127

%
%
%
%

-74.43
-248.92
-250.75
-17.81

-5.81
-90.92
-94.44
-34.64

12.04
-70.33
-70.53
-56.92

%
%
times

-12.79
-281.27
0.05

-30.10
-368.79
0.33

-46.96
-335.89
0.67

times
times
%

0.39
135.59
-

0.15
176.33
-

0.21
349.78
-

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของ บริ ษทั โซลูชนั! คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริ ษทั โซลูชนั! คอนเนอร์
(1998) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษัท โซลูชนั! คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน)
ซึ! งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน รวมและงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิจการ ณ วันที! 31 ธันวาคม
2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี!ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สําหรับปี สิ< นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที!
สําคัญและหมายเหตุเรื! องอื!นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี< โดยถูกต้องตามที!ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี!ยวกับการควบคุมภายในที!ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื!อให้สามารถจัดทํางบการเงิ นที!ปราศจากการแสดงข้อมูลที!ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ! งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อ กํา หนดด้ า นจรรยาบรรณรวมถึ ง วางแผนและปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบเพื! อ ให้ ไ ด้ ค วามเชื! อ มั!น อย่ า ง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที!ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื!อให้ได้มาซึ! งหลักฐานการสอบบัญชี เกี! ยวกับ
จํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที!เลือกใช้ข< ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี
ซึ!งรวมถึงการประเมินความเสี! ยงจากการแสดงข้อมูลที!ข ัด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน
ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด ในการประเมิ น ความเสี! ย งดัง กล่ า วผู ้ส อบบัญ ชี พิ จ ารณา
การควบคุมภายในที!เกี!ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที!ควรของกิจการเพื!อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที!เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื!อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อ
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุ ม ภายในของกิ จการ การตรวจสอบรวมถึ งการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชี ที!ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที!จดั ทําขึ<นโดยผูบ้ ริ หาร
รวมทั<งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

2
ข้าพเจ้าเชื!อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที!ขา้ พเจ้าได้ รั บ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื!อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั โซลูชนั! คอนเนอร์ (1998)
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั โซลูชนั! คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) ข้างต้นนี<
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนินงานรวม
และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ< นสุ ด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที!ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรืองอืน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ัท โซลู ชั!น คอนเนอร์ (1998) จํา กัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั โซลูชนั! คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ< นสุ ด
วันที! 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดยผู ้ส อบบัญ ชี อื!นในสํานักงานเดี ยวกันซึ! งแสดงความเห็ น อย่ า ง
ไม่มีเงื!อนไขตามรายงานลงวันที! 25 กุมภาพันธ์ 2557

(นางสาววรรญา พุทธเสถียร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387

บริ ษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที! 23 กุมภาพันธ์ 2558

3

บริษัท โซลูชัน คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว! คราว
ลูกหนี< การค้าและลูกหนี< อื!น-สุ ทธิ
มูลค่างานบริ การที!ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า -สุ ทธิ
ลูกหนี< ตามสัญญาเช่าการเงินที!ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ!งปี -สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
เงินให้กูย้ มื ระยะสั<นและดอกเบี<ยค้างรับแก่
กิจการที!เกี! ยวข้องกัน-สุ ทธิ
เงินให้กูย้ มื ระยะสั<นแก่กิจการอื!น
เงินให้กูย้ มื ระยะสั<นแก่พนักงาน
สิ นทรัพย์มีไว้เพื!อขาย
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี< ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินฝากธนาคารที!ติดภาระคํ<าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
เงินลงทุนในกิจการที!เกี! ยวข้องกัน
เงินลงทุนระยะยาว
สิ นทรัพย์เพื!อให้เช่า-สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน-สุ ทธิ
อุปกรณ์-สุ ทธิ
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื! นความถี! เพื!อให้บริ การโทรทัศน์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื! น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ! งของงบการเงินนี<

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท

7
8
9
10
11
12

409,958,453.23
132,601,000.00
185,956,210.31
231,513.01
7,788,643.66

221,156,692.56
10,640,400.00
117,564,475.18
8,403,008.13
8,916,054.80
10,041,143.90

330,156,234.52
132,600,000.00
25,894,032.92
231,513.01
530,915.23

199,511,652.35
10,640,400.00
50,436,798.06
8,403,008.13
8,916,054.80
394,072.70

39.2
13

677,805.70
13,147.94
737,226,773.85

2,400,000.00
890,125.11
13,147.94
380,025,047.62

1,175,852,782.74
33,614.70
13,147.94
1,665,312,241.06

279,240,358.77
123,107.81
13,147.94
557,678,600.56

11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

45,181,528.35
1,186,530,151.53
944,972,247.00
1,106,594.68
6,836,519.58
199,780,007.00
4,392,169.35
1,258,530,776.27
8,669,900.25
3,655,999,894.01
4,393,226,667.86

49,232,416.30
117,513,512.82
15,023,076.60
357,020.82
7,351,735.45
53,600,228.22
4,605,403.08
23,000,000.00
6,038,585.26
276,721,978.55
656,747,026.17

45,181,528.35
3,715,522.44
1,019,996,955.00
944,972,247.00
823,706.04
6,836,519.58
7,635,577.13
280,749.64
1,556,298.03
2,030,999,103.21
3,696,311,344.27

49,232,416.30
117,423,512.82
9,999,970.00
267.84
7,351,735.45
9,300,882.60
174,920.31
1,468,298.04
194,952,003.36
752,630,603.92

4

บริษัท โซลูชัน คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
หนีส? ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส? ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้าหนี< การค้าและเจ้าหนี< อื!น
ส่ วนของเจ้าหนี< คา่ ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี! เพื!อ
ให้บริ การโทรทัศน์ที!ถึงกําหนดชําระในหนึ! งปี
หนี< สินตามสัญญาเช่าการเงินที!ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ!งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั<นจากกิจการที!เกี! ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั<นจากบุคคลที!เกี!ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั<นจากบุคคลอื!น
ประมาณการหนี< สิน
รวมหนีส? ิ นหมุนเวียน
หนีส? ิ นไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี<-ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อให้บริ การโทรทัศน์
หนี< สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี< สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนีส? ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส? ิ น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 100,680,660,688 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
หุ ้นสามัญ 3,712,369,800 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ทุนที!ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 30,460,105,358 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
หุ ้นสามัญ 2,462,258,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ส่ วนตํ!ากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)สะสม
องค์ประกอบอื! นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที!ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส? ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ! งของงบการเงินนี<

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท

24
25

1,593,603.41
118,359,807.32

23

175,800,000.00

26
39.2
39.2

1,521,752.20
2,500,000.00
1,300,000.00
4,902,061.09
305,977,224.02

1,311,730.00
5,500,000.00
7,859,330.41
77,302,994.20

373,229.13
9,999,985.00
4,902,061.09
52,344,392.42

243,684.47
7,859,330.41
29,976,552.28

922,400,000.00
2,924,839.44
6,193,896.48
931,518,735.92
1,237,495,959.94

2,296,221.27
5,111,812.10
1,373,538.43
8,781,571.80
86,084,566.00

927,009.79
2,667,168.00
3,594,177.79
55,938,570.21

312,674.94
2,281,472.00
2,594,146.94
32,570,699.22

100,680,660,688.00
-

3,712,369,800.00

100,680,660,688.00
-

3,712,369,800.00

30,460,105,358.00
2,462,258,000.00
(25,920,723,423.78) (1,177,702,328.00)

30,460,105,358.00
(25,920,723,423.78)

2,462,258,000.00
(1,177,702,328.00)

2,790,000.00
(796,863,538.21)
(104,935,621.95)
3,640,372,774.06
3,640,372,774.06
3,696,311,344.27

2,790,000.00
(567,285,767.30)
720,059,904.70
720,059,904.70
752,630,603.92

27

23
26
28
29

75,770.24
62,556,163.55

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท

-

37,069,117.20
-

21,873,537.40
-

30

2,790,000.00
(1,279,027,379.43)
(104,935,621.95)
3,158,208,932.84
(2,478,224.92)
3,155,730,707.92
4,393,226,667.86

2,790,000.00
(721,637,061.47)
5,494,153.73
571,202,764.26
(540,304.09)
570,662,460.17
656,747,026.17

5
บริษทั โซลูชัน คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้จากการให้บริ การ
131,879,395.67
103,178,335.30
7,158,385.98
8,004,088.84
รายได้จากการขาย
92,061,285.50
113,002,102.84
9,679,773.23
23,879,784.24
รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
156,000.00
387,050.00
รวมรายได้
224,096,681.17
216,180,438.14
17,225,209.21
31,883,873.08
ต้นทุนบริ การ
(322,636,096.79) (145,743,701.59)
(5,488,501.63)
(9,473,460.06)
ต้นทุนขาย
(68,100,048.15)
(82,999,108.67)
(3,846,714.36)
(17,189,438.30)
ต้นทุนจากการให้เช่าทรัพย์สิน
(145,570.07)
(145,570.07)
รวมต้ นทุน
(390,881,715.01) (228,742,810.26)
(9,480,786.06)
(26,662,898.36)
กําไร(ขาดทุน)ขั?นต้ น
(166,785,033.84)
(12,562,372.12)
7,744,423.15
5,220,974.72
ดอกเบี<ยรับ
13,524,442.83
3,923,243.03
79,949,339.48
11,193,420.77
รายได้อื!น
29,710,434.74
8,517,959.36
8,939,282.60
5,044,750.71
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
(98,869,367.66)
(45,578,020.60)
(6,346,080.95)
(4,267,124.40)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(190,651,947.15) (136,325,112.35)
(61,555,996.31)
(63,629,978.33)
ค่าธรรมเนียมตามสัญญายืมหุน้
44
(104,629,449.45)
หนี<สงสัยจะสูญและหนี<สูญ
(40,113,917.65)
(2,967,643.32) (258,267,399.32)
(4,113,521.14)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
(9,000,000.00)
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
(11,566,557.82)
ต้นทุนทางการเงิน
(4,114,127.15)
(1,114,730.61)
(553,140.56)
(69,062.77)
กําไร(ขาดทุน)ก่ อน(ค่ าใช้ จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
(561,928,965.33) (197,673,234.43) (230,089,571.91)
(59,620,540.44)
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
34
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี
(561,928,965.33) (197,673,234.43) (230,089,571.91)
(59,620,540.44)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ! ขายสุทธิจากภาษีเงินได้
(110,429,775.68)
5,163,646.04 (104,935,621.95)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้
2,600,726.54
511,801.00
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
(669,758,014.47) (192,509,588.39) (334,513,392.86)
(59,620,540.44)
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี

(559,974,699.13)
(1,954,266.20)
(561,928,965.33)

(197,418,103.43)
(255,131.00)
(197,673,234.43)

การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(667,820,093.64)
(1,937,920.83)
(669,758,014.47)

(192,254,457.39)
(255,131.00)
(192,509,588.39)

(0.12)

(0.10)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั$นพื$นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี<

36

(0.05)

(0.03)

6

ทุนทีอ อก
และชําระแล้ ว
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ออกหุน้ สามัญเพิม! ทุน
ส่วนได้เสี ยที!ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิม! ขึ<น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ออกหุน้ สามัญเพิม! ทุน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

30

30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี<

บาท
1,515,258,000.00
947,000,000.00
2,462,258,000.00
27,997,847,358.00
30,460,105,358.00

บริษทั โซลูชัน คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ?นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)สะสม
องค์ ประกอบอืน ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนตํากว่ า
จัดสรรแล้ ว
ผลกําไร(ขาดทุน)
มูลค่ าหุ้น
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ ได้จัดสรร
จากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนเผือ ขายสุ ทธิจากภาษีเงินได้
บาท
บาท
บาท
บาท
(737,347,328.00)
2,790,000.00
(524,218,958.04)
330,507.69
(440,355,000.00)
(197,418,103.43)
5,163,646.04
(1,177,702,328.00)
2,790,000.00
(721,637,061.47)
5,494,153.73
(24,743,021,095.78)
(557,390,317.96)
(110,429,775.68)
(25,920,723,423.78)
2,790,000.00 (1,279,027,379.43)
(104,935,621.95)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนได้เสี ย
เฉพาะบริ ษทั
ทีไ ม่ มีอาํ นาจควบคุม

บาท
256,812,221.65
506,645,000.00
(192,254,457.39)
571,202,764.26
3,254,826,262.22
(667,820,093.64)
3,158,208,932.84

บาท
(285,173.09)
(255,131.00)
(540,304.09)
(1,937,920.83)
(2,478,224.92)

รวม

บาท
256,812,221.65
506,645,000.00
(285,173.09)
(192,509,588.39)
570,662,460.17
3,254,826,262.22
(669,758,014.47)
3,155,730,707.92
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ทุนทีอ อก
และชําระแล้ว

บริษทั โซลูชัน คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนตํากว่า
กําไร(ขาดทุน)สะสม
มูลค่ าหุ้น
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ ได้จดั สรร
ทุนสํารองตามกฎหมาย

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ออกหุน้ สามัญเพิม! ทุน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ออกหุน้ สามัญเพิม! ทุน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี<

30

30

บาท
1,515,258,000.00
947,000,000.00
2,462,258,000.00
27,997,847,358.00
30,460,105,358.00

บาท
(737,347,328.00)
(440,355,000.00)
(1,177,702,328.00)
(24,743,021,095.78)
(25,920,723,423.78)

บาท
2,790,000.00
2,790,000.00
2,790,000.00

บาท
(507,665,226.86)
(59,620,540.44)
(567,285,767.30)
(229,577,770.91)
(796,863,538.21)

องค์ ประกอบอืน ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลกําไร(ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนเผือ ขายสุ ทธิจากภาษีเงินได้
บาท
(104,935,621.95)
(104,935,621.95)

รวม

บาท
273,035,445.14
506,645,000.00
(59,620,540.44)
720,059,904.70
3,254,826,262.22
(334,513,392.86)
3,640,372,774.06
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บริษทั โซลูชัน คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการกระทบกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนิ นงาน
ค่าเสื! อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อให้บริ การโทรทัศน์
หนี< สงสัยจะสูญ-ลูกหนี< การค้าและลูกหนี< อื!น (โอนกลับ)
หนี< สงสัยจะสูญ-มูลค่างานบริ การที!ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
หนี< สงสัยจะสูญ-ลูกหนี< ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี< สงสัยจะสูญ-เงินให้กยู้ ืมระยะสั<นและดอกเบี<ยค้างรับแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกัน
หนี< สงสัยจะสูญ-เงินให้กยู้ ืมระยะสั<นแก่กิจการอื!น
หนี< สูญ
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
โอนสิ นค้าคงเหลือเป็ นค่าใช้จ่าย
กําไรจากการจําหน่ายหลักทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากมูลค่าเสี ยหายของสินทรัพย์มีไว้เพื!อขาย
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์มีไว้เพื!อขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิ ยม
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี<ยรับ
ดอกเบี<ยจ่าย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี!ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี< สินดําเนิ นงาน
สินทรัพย์ดาํ เนิ นงาน(เพิ!มขึ<น)ลดลง
เงินลงทุนชัว! คราว - หลักทรัพย์เพื!อค้า
ลูกหนี< การค้าและลูกหนี< อื!น
มูลค่างานบริ การที!ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
ลูกหนี< ตามสัญญาเช่าระยะยาว
สินค้าคงเหลือ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั<นแก่พนักงาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!น
หนี< สินดําเนินงานเพิ!มขึ<น(ลดลง)
เจ้าหนี< การค้าและเจ้าหนี< อื!น
ประมาณการหนี< สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ! งของงบการเงินนี<

งบการเงินฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท

(561,928,965.33)

(197,673,234.43)

(230,089,571.91)

(59,620,540.44)

23,580,131.53
60,469,223.73
24,866,904.65
12,181,479.32
2,400,000.00
665,533.68
131,017.24
(17,169,220.19)
3,332,117.88
295,445.45
3,682,810.92
(14,055,645.40)
4,114,127.15
(457,435,039.37)

18,168,746.75
1,405,180.00
1,533,422.92
29,040.40
10,207.33
94,276.23
14,290.47
290,305.13
98,946.34
11,566,557.82
(633,567.29)
1,642,371.96
(3,923,243.03)
1,114,730.61
(166,261,968.79)

5,543,404.60
23,339,467.06
12,181,479.32
222,661,452.94
85,000.00
19,693.57
(211,820.69)
897,497.00
(79,949,339.54)
553,140.55
(44,969,597.10)

5,186,409.51
(15,500.00)
1,533,422.92
2,566,557.82
29,040.40
10,207.33
9,000,000.00
24,717.36
290,305.13
98,946.34
(633,567.29)
621,757.00
(11,193,420.77)
69,062.77
(52,032,601.92)

6,039,400.00
(80,498,412.94)
8,171,495.12
1,316,666.00
684,860.51
212,319.41
(2,631,315.22)

(10,640,400.00)
(48,979,279.58)
(7,449,236.12)
(58,148,471.10)
(6,273,972.48)
(782,166.83)
(23,163,632.92)

6,040,400.00
(1,570,507.24)
8,171,495.12
1,316,666.00
(333,976.22)
89,493.11
(88,000.00)

(10,640,400.00)
(40,504,221.41)
(7,449,236.12)
(58,148,471.10)
(289,536.60)
(15,149.53)
(147,630.00)

50,511,796.63
(2,957,269.32)

16,635,587.69
(1,540,985.56)

15,195,579.80
(2,957,269.32)

15,985,573.38
(1,540,985.56)
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บริษทั โซลูชัน คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่ อ)
เงินสดรับจากดอกเบี<ย
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที!จ่าย
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที!จ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผือ! ขาย
เงินสดจ่ายในหลักทรัพย์เผือ! ขาย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมระยะสั<นแก่กิจการที!เกี!ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมระยะสั<นแก่กิจการที!เกีย! วข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมระยะสั<นแก่กิจการอื!น
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมระยะสั<นแก่กิจการอื!น
เงินสดจ่ายซื< อหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื< อสิ นทรัพย์เพื!อให้เช่า
เงินสดจ่ายซื< อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์มีไว้เพื!อขาย
เงินสดจ่ายซื< อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อให้บริ การโทรทัศน์
เงินสดรับจากดอกเบี<ยเงินให้กยู้ ืม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(เพิ!มขึ<น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที!ติดภาระคํ<าประกัน
เพิ!มขึ<น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดรับจากการออกหุ ้นสามัญ
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั<นจากบุคคลอื!น
เงินสดจ่ายเงินกูย้ ืมระยะสั<นจากบุคคลอื!น
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั<นจากกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั<นจากบุคคลที!เกี!ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินกูย้ ืมระยะสั<นจากบุคคลที!เกี!ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายในหนี< สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี<ยเงินกูย้ ืม
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน? (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ! งของงบการเงินนี<

2,531,847.18
3,308,759.75
(5,875,373.22)
(476,620,265.47)
25,324,604.63
(1,177,907,868.95)
(919,736.64)
(162,744,237.71)
403,093.47
(567,255.38)
(197,800,000.00)
(1,514,211,400.58)

7
7

(1,069,016,638.71)
1,517,833.17
3,254,826,262.22
3,950,000.00
(2,650,000.00)
151,400,000.00
(154,400,000.00)
(1,912,769.21)
(4,081,260.75)
2,179,633,426.72
188,801,760.67
221,156,692.56
409,958,453.23

3,410,076.00
281,137.74
(3,115,973.32)
(306,029,285.27)

งบการเงินฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
1,787,334.03
3,308,759.75
(875,867.20)
(14,885,489.27)

4,108,740.90
194,483.46
(398,229.46)
(150,877,663.96)

(1,177,907,868.95)
643,131,483.42

39,000,000.00

(1,731,729,449.45)
25,200,000.00
(25,000,000.00)
(8,882,933.60) (1,009,996,985.00)
(369,321.74)
(919,736.64)
(15,866,188.29)
(1,942,143.35)
665,777.23
317,301.88
307,586.64
(475,173.14)
(217,561.87)
47,210,804.84
(24,420,252.90) (3,232,054,155.12)

(220,300,000.00)
25,000,000.00
(25,000,000.00)
(9,000,000.00)
(2,727,026.95)
665,777.23
307,586.64
(192,053,663.08)

-

(110,199,697.33)
(6,538,177.79)
506,645,000.00
7,500,000.00
(7,600,000.00)
(3,517,510.01)
(832,042.41)
385,457,572.46
55,008,034.29
166,148,658.27
221,156,692.56

113,707,990.38
3,254,826,262.22
9,999,985.00
50,000,000.00
(50,000,000.00)
(440,422.00)
(509,589.04)
3,377,584,226.56
130,644,582.17
199,511,652.35
330,156,234.52

(110,199,697.33)
506,645,000.00
(1,864,232.76)
394,581,069.91
51,649,742.87
147,861,909.48
199,511,652.35
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บริษทั โซลูชัน คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม 2557
1. ข้ อมูลทัว ไป
1.1 ข้อมูลจัดตั<งบริ ษทั และลักษณะธุ รกิจ
บริ ษทั จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์เมื! อวันที! 3 กุมภาพันธ์
2541 และจดทะเบี ย นเป็ นบริ ษ ัท มหาชน เมื! อ วัน ที! 23 มี น าคม 2547 ทะเบี ย นเลขที! 0107547000290
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ตั<งอยูท่ ี!อาคารเล้าเป้ งง้วน 1 ชั<น 18 โซนเอ เลขที! 333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกี!ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และจัดหาฮาร์ ดแวร์ ใ ห้ ก ั บ ลู ก ค้ า รวมถึ ง
การให้บริ การรับเหมางานจัดจ้าง บริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจเกี!ยวกับสื! อบริ การโทรทัศน์ บริ การอินเตอร์ เน็ต
การผลิ ตข่าวสาร การผลิ ตรายการ และด้านการจําหน่ ายและให้บริ การเครื! องมือและอุปกรณ์ ตรวจสอบ
ด้านชีวอนามัย
1.2 การดําเนินงานต่อเนื!อง
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามงบการเงินรวมบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนสะสม
จํา นวน 1,279.03 ล้ า นบาท และจํา นวน 721.64 ล้านบาท ตามลํา ดับ และตามงบการเงิ น เฉพาะ
กิ จ การบริ ษัท มี ผ ลขาดทุ น สะสมจํา นวน 796.86 ล้ า นบาท และจํา นวน 567.29 ล้ า นบาท
ตามลํา ดับ ตามงบการเงินรวมบริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ยมี ผ ลขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับปี สิ< นสุ ด
วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวน 561.93 ล้านบาท และจํานวน 197.67 ล้านบาท ตามลําดับ และ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริ ษทั มีผลขาดทุนจากการดําเนิ นงานจํานวน 230.09 ล้านบาท และจํานวน
59.62 ล้านบาทตามลําดับ ซึ! งผลประกอบการดังกล่าวเกิ ดจากบริ ษทั ยังมีรายได้จากการประกอบธุ รกิ จ
หลักในจํานวนน้อย แต่มีค่าใช้จ่ายที!เกิดขึ<นในจํานวนที!สูง นอกจากนี< บริ ษทั ย่อยที!ดาํ เนิ นธุ รกิ จเกี!ยวกับ
สื! อบริ การโทรทัศน์ยงั อยูใ่ นช่วงเริ! มต้นของปี แรกในการทําธุ รกิ จบริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ! งมี
ต้นทุนบริ การและค่าใช้จ่ายในช่วงเริ! มต้นสู งมาก และบริ ษทั ย่อยอื!นส่ วนใหญ่ยงั มีผลประกอบการขาดทุน
อย่างต่อเนื!องเป็ นระยะเวลาหลายปี แต่ยงั สามารถดําเนิ นงานได้อย่างต่อเนื! อง เนื! องจากบริ ษทั ย่อยเหล่านี<
ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในลักษณะเงินให้กยู้ ืมจากบริ ษทั ใหญ่อย่างต่อเนื! อง ซึ! งส่ วนใหญ่เป็ นเงิน
จากการเพิม! ทุนของบริ ษทั ใหญ่
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แผนการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั คาดว่าจะเริ! มมี ร ายได้ เ พิ! ม ขึ< นอย่ า งต่ อ เนื! อ งทั<งในส่ วนงานระบบสารสนเทศและส่ วน
งานให้บริ การด้านการปรึ กษาและพัฒ นาระบบสารสนเทศจากงานโครงการที!คาดว่าจะได้รับจากการ
ประมู ล งานโครงการในปี 2558 รวมถึ ง การควบคุ ม ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยอย่ า งรั ด กุ ม เพื! อ ให้
ผลประกอบการของบริ ษทั ขาดทุนน้อยลงอย่างต่อเนื!อง
กลุ่มบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะมีรายได้เพิ!มขึ<นในปี 2558 จากการปรับอัตราค่าโฆษณาเพิ!มขึ<น และจะ
มีการเพิ!มฐานรายได้อื!นๆ เช่น ให้เช่าเวลาสถานี ขายข่าว และค่าบริ การส่ งข้อความ เป็ นต้น ประกอบกับ
การจัดให้มีกิจกรรมที!ต่อเนื! องสัมพันธ์กบั งานข่าวและรายการต่างๆ เช่น การจัดสัมมนา ประชาสัมพันธ์
ในรู ปแบบต่างๆ เป็ นต้น ซึ! งจะทําให้ผรู ้ ั บชมเข้าถึ งได้อย่างแพร่ หลายมากขึ<น ส่ งผลให้กลุ่ มบริ ษทั ย่อย
สามารถลดผลขาดทุนลงได้ และมีทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนิ นกิ จการและสามารถจ่ายชําระหนี< เดิ ม
แก่บริ ษทั ใหญ่ได้
2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงิ นนี< จดั ทําขึ< นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นของประเทศไทย รวมถึ งการตี ค วามและ
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที! ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที!เกี!ยวข้อง
2.2 การจัดรายการในงบการเงินเป็ นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื! อง กําหนดรายการย่อที!ตอ้ งมี
ในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที! 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
2.3 ในการจัดทํางบการเงินเพื!อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้องใช้
การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ! งมีผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที!เกี! ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย
สิ นทรัพย์และหนี<สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี!ยวกับสิ นทรัพย์และหนี< สินที!อาจเกิดขึ<น ซึ! งผลที!เกิดขึ<นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจํานวนที!ได้ประมาณไว้
2.4 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นรายงานทางการเงินฉบับที!บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย

12

3. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
3.1 ในการจัดทํางบการเงิ นรวมถื อหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ย่อยที!อยู่ภายใต้การควบคุ มของ บริ ษทั
โซลูชนั! คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) ภายหลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือ และรายการค้าระหว่างกันแล้ว
บริ ษทั โซลูชนั! คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) ถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยตามอัตราส่ วนดังนี<
ชื!อบริ ษทั

บริ ษทั ซิงค์ เทคโนโลยี จํากัด

บริ ษทั สปริ งนิวส์ คอร์ปอเรชัน! จํากัด
บริ ษทั ร่ วมมือร่ วมใจ จํากัด
บริ ษทั สปริ งนิวส์ เทเลวิชนั! จํากัด
บริ ษทั เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชนั!
อินทิเกรเตอร์ จํากัด
บริ ษทั สปริ งนิวส์ มัลติมีเดีย จํากัด

อัตราร้อยละของการถือหุน้
จัดตั<งในประเทศ
ประเภทกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
99.99
99.99
ประเทศไทย ตัวแทนจําหน่ายและให้บริ การ
เกี!ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
สิ นค้าเทคโนโลยี
99.99
99.99
ประเทศไทย ให้บริ การด้านการผลิตข่าวสาร
99.99
99.99
ประเทศไทย ให้บริ การข้อมูลข่าวสาร ผลิตข่าว
และรายการทางโทรทัศน์
99.99
99.99
ประเทศไทย ให้บริ การด้านการผลิตและ
เสนอข่าวสาร
90.00
90.00
ประเทศไทย จําหน่ายและให้บริ การเครื! องมือและ
อุปกรณ์ตรวจสอบด้านชีวอนามัย
99.99
ประเทศไทย ให้บริ การด้านสถานีวทิ ยุและสื! อ
สมัยใหม่

3.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที!บริ ษทั ถื อหุ ้นตั<งแต่ร้อยละ 99.99 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริ ษทั ฯ คํานวณ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเสมือนหนึ!งถือหุ น้ ร้อยละ 100
3.3 รอบระยะเวลาบัญชี ข องบริ ษทั ย่อยสิ< นสุ ดวันเดี ยวกันกับ ของบริ ษ ทั โซลู ชั!น คอนเนอร์ (1998) จํากัด
(มหาชน)
3.4 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริ ษทั ได้ตดั ยอดสิ นทรัพย์และหนี<สินคงเหลือและรายการค้าระหว่างกันแล้ว
3.5 นโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ย่อยในส่ วนของรายการบัญชี ที!เหมือนกันใช้นโยบายการบัญชี เช่ นเดียวกัน
กับบริ ษทั
4. การนํานโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ และแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที!มีผลบังคับใช้สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ที!เริ! มต้นในหรื อหลังวันที! 1 มกราคม 2557 มาถื อปฏิ บตั ิโดยไม่มีผลกระทบต่อรายงาน
ทางการเงินงวดปัจจุบนั
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5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทียงั ไม่ มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที!มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที!เริ! มต้นใน
หรื อหลังวันที! 1 มกราคม 2558 และ 2559 บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันที!มีผลบังคับใช้ มี
ดังต่อไปนี<
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที!เริ! มในหรื อหลังวันที! 1 มกราคม 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 20 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 37 (ปรับปรุ ง 2557)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี!ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี!ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงของอัตราแลกเปลี!ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี!ยวกับบุคคล หรื อกิจการที!เกี!ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื!อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที!เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี<สิน หนี<สินที!อาจเกิดขึ<น และสิ นทรัพย์ที!อาจ
เกิดขึ<น
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 3 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 5 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 6 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 15 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 25 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 27 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 29 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 31 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 32 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 1
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 4
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 5
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 7
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 12
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 13
(ปรับปรุ ง 2557)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที!ถือไว้เพือ! ขายและการดําเนินงานที!
ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี!ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื!น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณี ที!ไม่มีความเกี!ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน – สิ! งจูงใจที!ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ – การเปลี!ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื<อหาสัญญาเช่าที!ทาํ ขึ<นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ – รายการแลกเปลี!ยนเกี!ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี!ยนแปลงในหนี<สินที!เกิดขึ<นจากการรื< อถอน การบูรณะ
และหนี<สินที!มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื< อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 29
(ปรับปรุ ง 2557) เรื! อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที!เงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 14

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 17
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 18
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 20

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด
เงินทุนขั<นตํ!าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี< สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 19 เรื! อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสิ นทรัพย์ที!ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

มีผลบังคับใช้ในหรื อหลังวันที! 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 4 (ปรับปรุ ง 2557)

สัญญาประกันภัย

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื!อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื!อนํามาถือปฏิบตั ิในงวดที!มีผลบังคับใช้
6. นโยบายการบัญชี ทสี ํ าคัญ
6.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที!ใช้จดั ทํางบการเงิน
เกณฑ์การวัดมูลค่าที!ใช้จดั ทํางบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื!นๆ สําหรับ
สิ นทรั พ ย์แ ละหนี<สินบางประเภทที! มี ก ารใช้ เกณฑ์การวัดมูลค่าอื!นได้เปิ ดเผยเกณฑ์การวัดมูลค่าที!ใช้
ในนโยบายการบัญชีที!เกี!ยวข้อง
6.2 เครื! องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที!แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสด และเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุน ลูกหนี< การค้าและลูกหนี< อื!น และเงิ นให้กูย้ ืม หนี< สินทางการเงินที!แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบด้วยเจ้าหนี< การค้าและเจ้าหนี< อื!นและเงินกูย้ ืม ซึ! งนโยบายการบัญชี เฉพาะสําหรับรายการแต่ละ
รายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที!เกี!ยวข้อง
6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ย บเท่าเงิ นสดรวมเงิ นฝากธนาคารประเภทออมทรั พ ย์ กระแสรายวัน
และประจําไม่เกิน 3 เดือน ที!ไม่ติดภาระคํ<าประกัน
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6.4 ลูกหนี<การค้าและลูกหนี<อื!น
ลูกหนี<การค้า ลูกหนี<อื!นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที!คาดว่าจะได้รับ
ค่าเผื!อหนี< สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี< และการคาดการณ์เกี!ยวกับ
การชําระหนี<ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี<จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื!อทราบว่าเป็ นหนี<สูญ
6.5 มูลค่างานบริ การที!ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
มูลค่างานบริ ก ารที! ย งั ไม่เรี ย กเก็บ จากลู ก ค้า แสดงถึ ง มูล ค่า งานที! ย งั ไม่เรี ย กเก็บ ซึ! ง คาดว่าจะ
เก็บ ได้จ ากลูก ค้า สํา หรับ สัญญางานบริ ก ารที! มี อ ยู่ ณ วัน นั<น แสดงด้ว ยมูล ค่า สุ ท ธิ ที! ค าดว่า จะได้รั บ
ตามอัต ราส่ ว นของงานที! ทาํ เสร็ จ ซึ! ง คํา นวณ ตามอัต ราส่ ว นต้น ทุ น ของงานให้บ ริ ก ารที! เ กิ ด ขึ< น กับ
ต้น ทุ น ทั<ง หมดที! ป ระมาณว่า ใช้ใ นการให้บ ริ ก ารตามสัญ ญา ต้น ทุ น งานบริ ก ารวัด มูล ค่า ด้วยต้น ทุ น
การบริ การบวกค่าใช้จ่ายที!เกี!ยวข้องโดยตรงกับการให้บริ การตามสัญญา
มู ล ค่ า งานบริ ก ารที! ย งั ไม่ เ รี ย กเก็ บ จากลู ก ค้า แสดงเป็ นรายการแยกต่ า งหากภายใต้สิ นทรั พ ย์
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินผลต่างของจํานวนที!เรี ยกเก็บจากลูกค้าที!สูงกว่ารายได้ค่าบริ การที!รับรู้
จะแสดงเป็ นหนี<สินอื!นภายใต้หนี<สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
6.6 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที!จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะตํ!ากว่า
ต้นทุ นสิ นค้า ประกอบด้ว ยต้นทุ นที! ซ<ื อ หรื อต้นทุ นอื! นเพื! อให้สิ นค้าอยู่ใ นสถานที! แ ละสภาพ
ปัจจุบนั
มูลค่าสุ ทธิ ที!จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที!จะขายได้จากการดําเนิ นธุ รกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่าย
ที!จาํ เป็ นในการขาย
6.7 สิ นทรั พย์ไม่หมุ นเวียนที!ถือไว้เพื!อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที!คาดว่ามูลค่าตามบัญชีที!จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ า
มาจากการใช้สินทรัพย์น< นั ต่อไป จัดเป็ นประเภทสิ นทรัพย์ที!ถือไว้เพื!อขาย สิ นทรัพย์วดั มูลค่าด้วยจํานวน
ที!ต!าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับ
การลดมูลค่าในครั<งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู ้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุน ผลกําไรรับรู ้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที!เคยรับรู ้ กําไรขาดทุนจากการจําหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที!ถือไว้เพื!อขาย ถูกรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื!อจําหน่าย
6.8 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกตามวิธีราคาทุน หักด้วยค่าเผื!อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน
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เงินลงทุนในตราสารหนี<และตราสารทุนอื!น
ตราสารหนี< และตราสารทุ น ซึ! งเป็ นหลัก ทรั พ ย์ใ นความต้อ งการของตลาดซึ! งถือไว้เพื!อค้า
จัด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวี ย นและแสดงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการตี ร าคา
หลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี< และตราสารทุนซึ! งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที!ถือไว้
เพื!อค้าหรื อตั<งใจถือไว้จนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือ! ขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั<งแรก
เงิ นลงทุ นเผื!อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี! ยนแปลงที! ไม่ใช่ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าและ
ผลต่างจากสกุลเงิ นตราต่างประเทศของรายการที!เป็ นตัวเงิน บันทึก โดยตรงในส่ ว นของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ ว นผลขาดทุ น จากการด้อยค่ า และผลต่ า งจากการแลกเปลี! ย นเงิ นตราต่ า งประเทศรั บ รู ้ ใ นกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื!อมีการตัดจําหน่ายเงินลงทุน จะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมที!เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
โดยตรงเข้ากําไรหรื อขาดทุนในกรณี ที!เป็ นเงินลงทุนประเภทที!มีดอกเบี<ย จะต้องบันทึกดอกเบี<ยในกําไร
หรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี<ยที!แท้จริ ง
เมื! อมี ก ารจํา หน่ ายเงิ นลงทุ น ผลต่างระหว่า งจํานวนเงิ นสุ ทธิ ที!ไ ด้รับและมูล ค่า ตามบัญชี และ
รวมถึ งกําไรหรื อขาดทุ นจากการตี ราคาหลัก ทรั พย์ที!เกี! ยวข้องที!เคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น จะถู ก
บันทึกในงบกําไรหรื อขาดทุน
6.9 อสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพ ย์เพื!อการลงทุ นของบริ ษ ทั เป็ นที!ดิน และอาคารชุ ด ที! บริ ษ ทั ถื อครองไว้โดยที!
ปั จจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุ ประสงค์ของการใช้งานในอนาคตและ/หรื อมีไว้เพื!อหาประโยชน์จากรายได้
ค่าเช่า หรื อจากการเพิ!มมูลค่าของสิ นทรัพย์ บริ ษทั วัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุ น ตามราคาทุ น หัก
ค่าเสื! อมราคาสะสมและค่าเผื!อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ า เสื! อ มราคาจะบัน ทึ ก ในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ซึ! งคํา นวณโดยวิธี เ ส้ น ตรงตามอายุก ารใช้ง าน
โดยประมาณของสิ นทรั พย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของอาคารชุ ด 20 ปี
6.10 อุปกรณ์
อุปกรณ์บนั ทึกตามราคาทุน ณ วันที!เกิดรายการหักด้วยค่าเสื! อมราคาสะสมและค่าเผื!อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื! อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุ
การใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงได้
ดังนี<
เครื! องตกแต่งติดตั<งและเครื! องใช้สาํ นักงาน
5
ปี
อุปกรณ์
3
ปี
ยานพาหนะ
5
ปี
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การซ่ อมแซมและบํารุ งรักษา จะรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนในระหว่างงวดบัญชี ที!เกิ ดรายการขึ<น
ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีข< ึนอย่างสําคัญจะถูกรับรู ้ เป็ นส่ วนหนึ! งของมูลค่าตามบัญ ชี ข องสิ นทรั พ ย์
เมื! อ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที!กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั<น
และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั<นได้อย่างน่ าเชื! อถือ ต้นทุนของการปรับปรุ งจะถูกตัดค่าเสื! อม
ราคาตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ ค่าซ่ อมแซมและค่าบํารุ งรั กษารั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที!เกิดขึ<น
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายอุปกรณ์ คํานวณจากผลต่างระหว่างเงิ นสดรับสุ ทธิ กบั ราคา
ตามบัญชี และรั บรู ้ เป็ นรายได้อื!น หรื อค่าใช้จ่ายอื! นในกําไรหรื อขาดทุน
6.11 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมวัดมูลค่า ณ วันที!ซ<ื อจากมูลค่ายุติธรรมของสิ! งตอบแทนที!โอนให้ซ! ึ งรวมถึงการรับรู ้
จํานวนส่ วนได้เสี ยที!ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื< อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที!
ระบุได้ที!ได้มาและหนี<สินที!รับมาซึ! งวัดมูลค่า ณ วันที!ซ<ื อ ภายหลังจากการรับรู ้เริ! มแรก ค่าความนิ ยมจะถูก
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
6.12 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนที! ก ลุ่ ม บริ ษทั ซื< อมาและมี อายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุ นหักด้วย
ค่าตัดจําหน่ายสะสม และผลขาดทุนการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง ตามระยะเวลาที!คาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตน โดยเริ! ม ตัด จํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนเมื! อ สิ น ทรั พ ย์น< ัน พร้ อ มที! จ ะให้
ประโยชน์ เป็ นระยะเวลา 5-10 ปี
6.13 ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อให้บริ การโทรทัศน์
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อให้บริ การโทรทัศน์แสดงในราคาทุน ณ วันเริ! มรายการหักด้วย
ค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)โดยคํานวณค่าตัดจําหน่ายตามวิธีเส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์ 15 ปี
6.14 การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ< นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี< ของ
การด้อยค่าเกิดขึ<นหรื อไม่ ในกรณี ที!มีขอ้ บ่งชี< จะทําการประมาณมูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น< นั
หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที!ก่อให้เกิดเงินสดที!มีสินทรัพย์ที!กาํ ลังพิจารณานั<นรวมอยูโ่ ดยรับรู ้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเมื!อมูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนตํ!ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที!ก่อให้เกิด
เงินสดนั<น
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนทันที
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การคํานวณมูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืน
- มูลค่ าที! คาดว่าจะได้รับคื น หมายถึ ง มู ลค่ ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายของสิ นทรั พย์หรื อ
หน่วยสิ นทรัพย์ที!ก่อให้เกิดเงินสด หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น< นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
สู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที!คาดว่าจะ
ได้รับจากสิ นทรัพย์จะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที!เป็ นอัตราก่อนภาษีเงินได้
ที! สะท้อนมู ลค่ าที! อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บ นั ซึ! งแปรไปตามเวลาและความเสี! ยงที! มี ต่อ
สิ นทรัพย์
- สิ นทรัพย์ที!ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซึ! งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยอิสระแยกจากสิ นทรัพย์อื!น ๆ จะพิจารณา
มูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสิ นทรัพย์ที!ก่อให้เกิดเงินสดที!สินทรัพย์น< นั มี
ความเกี!ยวข้องด้วย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที!รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการที!
ใช้ในการกําหนดมูลค่าที!คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี!ยนแปลงไปภายหลังจากรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าครั<งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื!อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี ที!
ควรเป็ น (สุ ทธิ จากค่าเสื! อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย) หากไม่เคยรับรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์น< นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
6.15 เจ้าหนี<การค้าและเจ้าหนี<อื!น
เจ้าหนี<การค้าและเจ้าหนี<อื!น แสดงในราคาทุน
6.16 สัญญาเช่าระยะยาว
- กรณี กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
สั ญ ญาระยะยาวเพื! อ เช่ า สิ น ทรั พ ย์โ ดยที! ค วามเสี! ย งและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้า ของ
ส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที!เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั<นตํ!าที!ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ า
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ!ากว่าโดยจํานวนเงิ นที!ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่างหนี< สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิ น
เพื!อให้ได้อตั ราดอกเบี<ยคงที!ต่อหนี< สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี< สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี<ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที!ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื! อมราคาตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสิ นทรัพย์ที!เช่าแต่หากมีความไม่แน่นอนในสิ ทธิ การเป็ นเจ้าของเมื!อสัญญาสิ< นสุ ดจะ
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คํานวณค่าเสื! อมราคาตามอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที!เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใด
จะตํ!ากว่า
สัญญาระยะยาวเพื!อเช่าสิ นทรัพย์โดยที!ความเสี! ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่
ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที!ตอ้ งจ่ายภายใต้สั ญ ญาเช่าดําเนินงาน(สุ ทธิ จ าก
สิ! งตอบแทนจูงใจที! ได้รับจากผูใ้ ห้เช่ า ) จะบันทึ ก ในกําไรหรื อขาดทุ นโดยใช้วิธี เส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่านั<น
ค่าใช้จ่ายที!เกิ ดขึ<นจากการยกเลิ กสัญญาเช่าดําเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่ า เช่ น เบี<ยปรับที!ตอ้ ง
จ่ายให้กบั ผูใ้ ห้เช่าจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที!การยกเลิกนั<นเกิดขึ<น
- กรณี กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
สิ นทรัพย์ที!ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นลูกหนี< สัญญาเช่ า
ทางการเงิ นด้วยมูลค่าเงิ นลงทุ นสุ ทธิ ในสัญญาเช่ า ผลต่างระหว่า งยอดรวมของเงิ นลงทุ นขั<นต้นตาม
สัญญาเช่ ากับเงิ นลงทุนสุ ทธิ ตามสัญญาเช่าบันทึกเป็ นรายได้ทางการเงิน รอการรับรู้ รายได้จากสัญญา
เช่ าระยะยาวรับรู ้ ตลอดอายุของสัญญาเช่ าโดยวิธีเงิ นลงทุนสุ ทธิ ซ! ึ งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที!ทุก
งวด
สัญญาเช่าทางการเงินระยะยาวที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี แสดงภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน
6.17 ผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่ มบริ ษทั บันทึ กเงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ นประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื! อเกิ ดรายการ
กลุ ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ ผ ลประโยชน์พ นัก งานหลัง การเลิ ก จ้า งหรื อ เกษี ย ณอายุเ พื !อ จ่า ยให้แ ก่
พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย กลุ่ ม บริ ษ ทั รับรู ้ ป ระมาณการหนี< สิ นผลประโยชน์
ของพนักงานคํานวณโดยผูเ้ ชี! ย วชาญทางคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย ด้ว ยเทคนิ ค การประมาณการตาม
หลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย (Actuarial Technique) และคิด ลดผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ล ะ
หน่ วยที! ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ! งประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงิ นสดที! ค าดว่า จะต้อ งจ่า ยในอนาคตคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี< ย ของพัน ธบัต รรั ฐ บาลที! ค รบ
กําหนดในเวลาใกล้เคี ยงกับกําหนดชําระของหนี< สิ นดัง กล่ า ว กระแสเงิ นสดที! คาดว่า จะต้องจ่า ยใน
อนาคตประมาณการจากเงิ นเดื อนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุง าน และปั จจัย อื!น
กลุ่ ม บริ ษ ทั บัน ทึ ก ประมาณการหนี< สิ น ผลประโยชน์ข องพนัก งานเป็ นหนี< สิ น ไม่ห มุ น เวีย น ทั<ง นี<
ค่า ใช้จ่า ยที! เ กี! ย วข้อ งกับ ผลประโยชน์พ นัก งานจะรั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุน เพื!อ กระจายต้น ทุน
ดัง กล่ า วตลอดระยะเวลาของการจ้า งงานและรั บ รู ้ กาํ ไรขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที! เกิ ดขึ< นในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื! น
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6.18 ประมาณการหนี<สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี< สินเมื!อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพัน
ในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื! องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพัน
ดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิ ดการไหลออกของทรัพยากรเพื!อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที!
ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื!อถือ รายจ่ายที!จะได้รับคืนบันทึกเป็ นสิ นทรั พ ย์ แยกต่างหาก
ก็ต่อเมื!อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื!อได้จ่ายชําระประมาณการหนี<สินไปแล้ว
6.19 การรับรู้รายได้
- รายได้จากการขายสิ นค้า รับรู้เมื!อได้โอนความเสี! ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
ที!มีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ <ื อแล้ว
- รายได้จากการให้บริ การสําหรับงานโครงการรับรู ้เมื!อมีการให้บริ การตามวิธีอตั ราส่ วนของงานที!
ทําเสร็ จซึ!งคํานวณตามอัตราส่ วนต้นทุนของงานให้บริ การที!เกิดขึ<นกับต้นทุนทั<งหมดที!ประมาณ
ว่าจะใช้ในการให้บริ การตามสัญญา
อัตราส่ วนของงานให้บริ การประมาณโดยอ้างอิงกับการสํารวจงานที!ทาํ เมื!อไม่สามารถ
ประมาณผลของงานได้อย่างน่ าเชื! อถือ รายได้จากการให้บริ การจะถูกรับรู ้ ได้ไม่เกินกว่าต้นทุน
ของงานให้บริ การที!เกิดขึ<นและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที!จะได้รับต้นทุนนั<นคืน ผลขาดทุน
ที!คาดว่าจะเกิดขึ<นจากงานให้บริ การรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
- รายได้จากการขายโฆษณาเป็ นรายได้จากการขายสื! อโฆษณาทางโทรทัศน์ แสดงมูลค่าตามราคา
ในใบแจ้งหนี<ของบริ การหลังจากหักส่ วนลด โดยจะรับรู้เป็ นรายได้เมื!อให้บริ การแล้ว
- รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รับรู ้รายได้เมื!อมีการส่ งมอบงานที!แล้วเสร็ จ
- รายได้ค่าร่ วมดําเนินการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รับรู้รายได้ตามระยะเวลาของสัญญา
- รายได้จากการให้บริ การรับรู้รายได้เมื!อมีการให้บริ การแล้ว
- รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตามนโยบายการบัญชีขอ้ 6.16 เรื! องสัญญาเช่าระยะยาว
- รายได้ที!เกิดจากการแลกเปลี! ยนสิ นค้าหรื อบริ การ เกิ ดจากการแลกเปลี! ยนสิ นค้าหรื อบริ การที!มี
ลักษณะรายการที!ไม่เหมือนกัน ซึ! งรั บรู ้ รายได้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมของราคาสิ นค้าหรื อบริ การที!
แลกเปลี!ยน
- รายได้ค่าเช่า รับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
- รายได้จากดอกเบี<ยรับรับรู้ตามระยะเวลาพึงรับ โดยคํานวณจากยอดเงินต้นคงค้าง
6.20 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่าย รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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6.21 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้รับรู้ ใน
กําไรหรื อขาดทุ น เว้นแต่ภาษี เงิ นได้ที!เกี! ยวข้องกับรายการที! รับรู ้ ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื! นหรื อรั บรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นซึ! งจะรับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!นหรื อรับรู ้ โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั บันทึกภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที!คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํา นวณจากกํา ไรทางภาษี ต ามหลัก เกณฑ์ ที! ก ํา หนดในกฎหมายภาษี อ ากรโดยใช้อ ัต ราภาษี ที!
ประกาศใช้ ณ วันสิ< นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยวิธีหนี< สินตามงบแสดงฐานะการเงิ นซึ! งคํานวณจาก
ผลแตกต่างชัว! คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี< สิน ณ วันสิ< นรอบระยะเวลารายงานกับ
ฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี< สิ น ที! เ กี! ย วข้อ งนั<น โดยใช้อ ัตราภาษี ที! มี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วันสิ< นรอบ
ระยะเวลารายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื!อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไร
เพื!อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ดังกล่าว ทั<งนี< สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูกปรับลดลงเท่าที!ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาส
ถูกใช้จริ ง
6.22 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ขั<นพื<นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ดว้ ยจํานวนหุ ้นสามัญที!
ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้วในระหว่างปี ถัวเฉลี!ยถ่วงนํ<าหนัก
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ดว้ ยผลรวมของจํานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี!ยถ่วงนํ<าหนักที!ออกอยูใ่ นระหว่างปี กับจํานวนถัวเฉลี!ยถ่วงนํ<าหนักของหุ ้นสามัญที!บริ ษทั
อาจต้องออกเพื!อแปลงหุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับลด (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ) ทั<งสิ< นให้เป็ นหุ น้ สามัญ
6.23 การจัดสรรกําไรสะสม
การจัดสรรกําไรสะสมเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ.2535 โดยบริ ษทั จะ
จัดสรรเมื!อได้รับอนุ มตั ิจากที!ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ซึ! งจะรายงานให้ที!ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทราบ
ต่อไป
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6.24 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที!สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื! องที!มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี<
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินที!แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที!แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที!เกิ ดขึ<นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที!ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที!
สําคัญมีดงั นี<
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ ายบริ หาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื! อนไขและรายละเอี ยดของสัญญาเพื!อพิจารณาว่าบริ ษทั ได้โอนหรื อรับ
โอนความเสี! ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที!เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ หนีส? งสั ยจะสู ญของลูกหนี?และลูกหนีอ? ืน
ในการประมาณค่ า เผื! อ หนี< สงสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี< และลู ก หนี< อื! น ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้
ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณการผลขาดทุ น ที! ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ< นจากลู ก หนี< แต่ ล ะราย โดยคํา นึ ง ถึ ง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี<ที!คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที!เป็ นอยูใ่ นขณะนั<น เป็ นต้น
อุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื! อมราคาของอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมื! อเลิ กใช้งานของอุ ปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี!ยนแปลงเกิดขึ<น
นอกจากนี< ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลาและบันทึ ก
ขาดทุ นจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที! คาดว่าจะได้รับคื นตํ!ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์น< นั
ในการนี<ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที!เกี!ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ! ง
เกี!ยวเนื!องกับสิ นทรัพย์น< นั
สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณและจะพิจารณา
การด้อยค่าหากมีขอ้ บ่งชี<
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
หนี< สิ นตามโครงการผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งานประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ! งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด
จํานวนเงิ นเดื อนที! คาดว่า จะเพิ!ม ขึ< นในอนาคต และปั จจัยที! เกี! ยวข้องในเชิ งประชากรศาสตร์ ในการ
กําหนดอัตราคิ ดลดฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึ งอัตราดอกเบี< ย ที! สะท้อนถึ งสภาพการณ์ ทางเศรษฐกิ จใน
ปั จจุบนั อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที!เกิดขึ<นจริ งนั<นอาจแตกต่างไปจากที!ประมาณไว้
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั มีหนี<สินที!อาจจะเกิดขึ<นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ! งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมิ น ผลของคดี ที! ถู ก ฟ้ องร้ อ งแล้ว และบัน ทึ ก ประมาณการหนี< สิ น ดัง กล่ า ว ณ วัน สิ< น รอบ
ระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที!เกิดขึ<นจริ งอาจแตกต่างไปจากที!ได้มีการประมาณไว้
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา
เช็คในมือ
รวม

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
บาท
491,305.00
313,630,246.29
95,773,901.94
63,000.00
409,958,453.23

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2556
บาท
358,213.90
196,447,888.89
23,277,408.73
4,435.64
1,068,745.40
221,156,692.56

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
30,000.00
38,000.00
312,602,691.26
196,103,076.21
17,523,543.26
3,370,576.14
330,156,234.52
199,511,652.35
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8. เงินลงทุนชั วคราว
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื!อค้า
มูลค่าราคาทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
บวก (หัก) กําไร(ขาดทุน)ที!ยงั ไม่เกิดขึ<นจริ ง
มูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื!อขาย
มูลค่าราคาทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
บวก (หัก) กําไร(ขาดทุน)ที!ยงั ไม่เกิดขึ<นจริ ง
มูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
เงินฝากประจํา 12 เดือน
รวม

3,820,500.00
779,500.00
4,600,000.00

13,278,714.12
(2,638,314.12)
10,640,400.00

135,000,000.00
(7,000,000.00)
128,000,000.00
1,000.00
132,601,000.00

10,640,400.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื!อค้า
มูลค่าราคาทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
บวก (หัก) กําไร(ขาดทุน)ที!ยงั ไม่เกิดขึ<นจริ ง
มูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื!อขาย
มูลค่าราคาทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
บวก (หัก) กําไร(ขาดทุน)ที!ยงั ไม่เกิดขึ<นจริ ง
มูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
รวม

3,820,500.00
779,500.00
4,600,000.00

13,278,714.12
(2,638,314.12)
10,640,400.00

135,000,000.00
(7,000,000.00)
128,000,000.00
132,600,000.00

10,640,400.00
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สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงิ นลงทุนชัว! คราวในหลักทรัพย์เพื!อค้ามีการ
เปลี!ยนแปลง ดังนี<

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ยอดซื< อหลักทรัพย์
ยอดขายหลักทรัพย์
กําไรจากการขายหลักทรัพย์
การเปลี!ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื!อค้า
ราคาตามบัญชีปลายงวด

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
10,640,400.00
260,000.00
20,324,178.53
(7,363,966.63)
(7,559,211.97)
284,066.63
513,747.56
779,500.00
(2,638,314.12)
4,600,000.00
10,640,400.00

สําหรั บปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงิ นลงทุ นชั!วคราวในหลักทรัพย์เผื!อขายมี การ
เปลี!ยนแปลง ดังนี<

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ยอดซื< อหลักทรัพย์
การเปลี!ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผือ! ขาย
ราคาตามบัญชีปลายงวด

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
135,000,000.00
(7,000,000.00)
128,000,000.00
-
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9. ลูกหนีก? ารค้ าและลูกหนีอ? นื -สุ ทธิ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ลูกหนี<การค้า
หัก ค่าเผื!อหนี<สงสัยจะสูญ
ลูกหนี<การค้า-สุทธิ

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
บาท
109,660,539.51
(27,497,617.42)
82,162,922.09

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2556
บาท
73,887,275.32
(8,918,073.36)
64,969,201.96

ลูกหนี<อื!น
หัก ค่าเผื!อหนี<สงสัยจะสูญ
ลูกหนี<อื!น-สุทธิ
รวม

117,137,612.93
(13,026,324.71)
104,111,288.22
186,274,210.31

59,334,237.34
(6,738,964.12)
52,595,273.22
117,564,475.18

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
41,600,783.74
40,104,576.87
(25,330,019.98)
(7,080,178.96)
16,270,763.76
33,024,397.91
21,243,340.82
(11,620,071.66)
9,623,269.16
25,894,032.92

23,942,845.77
(6,530,445.62)
17,412,400.15
50,436,798.06

ลูกหนี<การค้าแยกตามอายุหนี< ได้ดงั นี<
งบการเงินรวม

ลูกหนี<การค้าที!อยูใ่ นกําหนดชําระ
ลูกหนี<การค้า
แยกตามอายุหนี<ที!คา้ งชําระดังนี<
- ไม่เกิน 3 เดือน
- 3-6 เดือน
- 6-12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื!อหนี<สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
บาท
39,158,984.72

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2556
บาท
26,349,825.85

29,759,590.58
111,280.00
3,756,191.74
36,874,492.47
109,660,539.51
(27,497,617.42)
82,162,922.09

36,981,299.49
1,638,076.62
8,918,073.36
73,887,275.32
(8,918,073.36)
64,969,201.96

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
1,787,193.72
2,007,727.14

3,368,340.95
37,236.00
36,408,013.07
41,600,783.74
(25,330,019.98)
16,270,763.76

29,818,594.15
1,198,076.62
7,080,178.96
40,104,576.87
(7,080,178.96)
33,024,397.91
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ลูกหนี<อื!น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ภาษีถูกหัก ณ ที!จ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี<ยค้างรับ
เงินมัดจํา
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี<กรมสรรพากร
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี<อื!น
อื!นๆ
รวม
หัก ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
บาท
13,210,723.16
14,870,841.87
11,585,946.81
21,900,526.28
201,341.53
39,992,151.61
3,613,030.13
1,004,221.86
10,758,829.68
117,137,612.93
(13,026,324.71)
104,111,288.22

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2556
บาท
11,229,000.44
14,268,674.28
18,501,182.42
183,423.97
5,550,188.47
3,897,821.43
799,250.65
4,904,695.68
59,334,237.34
(6,738,964.12)
52,595,273.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
1,984,132.28
4,417,024.92
12,235,685.19
12,295,368.24
228,438.89
267,694.04
3,347,218.68
4,453,556.61
441,412.20
1,039,244.24
2,448,110.15
749,352.00
558,343.43
720,605.72
21,243,340.82
23,942,845.77
(11,620,071.66)
(6,530,445.62)
9,623,269.16
17,412,400.15

สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญมีรายการเคลื!อนไหวดังนี<

ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิม ขึ$นจากการซื$อเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
เพิมขึ$นระหว่างงวด
โอนกลับระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ$นสุดวันที
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
(15,657,037.48)
(13,887,204.58)
(25,675,423.15)
808,518.50
(40,523,942.13)

(364,652.90)
(1,438,094.00)
32,914.00
(15,657,037.48)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ$นสุดวันที
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
(13,610,624.58)
(13,626,124.58)
(23,939,467.06)
600,000.00
(36,950,091.64)

15,500.00
(13,610,624.58)

29

10. มูลค่ างานบริการทีย งั ไม่ เรียกเก็บจากลูกค้ า-สุ ทธิ
ประกอบด้วย

มูลค่างานบริ การที!ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
หัก ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญ
มูลค่างานบริ การที!ยงั ไม่เรี ยกเก็บ-สุ ทธิ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
8,461,656.67
16,633,151.79
(8,230,143.66)
(8,230,143.66)
231,513.01
8,403,008.13

มูลค่างานบริ การที!ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า แยกตามอายุได้ดงั นี<
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
อยูใ่ นกําหนดชําระ
8,403,008.13
แยกตามอายุหนี<ที!คา้ งชําระดังนี<
- ไม่เกิน 3 เดือน
231,513.01
- 3 - 6 เดือน
- 6 - 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน
8,230,143.66
8,230,143.66
รวม
8,461,656.67
16,633,151.79
หัก ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญ
(8,230,143.66)
(8,230,143.66)
สุ ทธิ
231,513.01
8,403,008.13
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สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญมีรายการเคลื!อนไหวดังนี<

ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ!มขึ<นระหว่างงวด
ตัดเป็ นหนี<สูญระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
(8,230,143.66)
(7,011,720.74)
(1,533,422.92)
315,000.00
(8,230,143.66)
(8,230,143.66)

มูลค่างานบริ การที!ยงั ไม่เรี ยกเก็บในส่ วนที!เกินกว่า 12 เดื อน ส่ วนใหญ่เป็ นงานโครงการกับหน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ที!เลยกําหนดระยะเวลาการส่ งมอบงาน 5 โครงการ และได้ถูกยกเลิกสัญญาแล้ว 4 โครงการ
โดยมีมูลค่าตามสัญญาจํานวนทั<งสิ< น 29.94 ล้านบาท ซึ! งบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการติดตามทวงถาม และ
เชื!อว่าค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญที!บนั ทึกไว้เพียงพอแล้ว (ตามหมายเหตุ 42.12 ก))
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11. ลูกหนีต? ามสั ญญาเช่ าการเงิน-สุ ทธิ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
ลูกหนี<ข< นั ต้นตามสัญญาเช่า
ส่ วนที!ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ปี
ส่ วนที!ถึงกําหนดรับชําระระหว่าง 2-5 ปี
รวม
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้-ลูกหนี<ส่วนที!ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี
ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนี<สุทธิ ตามสัญญาเช่า
ส่ วนที!ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ปี -สุ ทธิ
ส่ วนที!ถึงกําหนดรับชําระระหว่าง 2-5 ปี -สุ ทธิ
รวม
รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ -สุ ทธิ

15,799,992.00
61,883,342.00
77,683,334.00

15,799,992.00
63,200,008.00
79,000,000.00

(6,875,825.68)
(12,181,479.32)
58,626,029.00

(6,883,937.20)
72,116,062.80

45,181,528.35
45,181,528.35
13,444,500.65

8,916,054.80
49,232,416.30
58,148,471.10
13,967,591.70

สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญมีรายการเคลื!อนไหวดังนี<
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ!มขึ<นระหว่างงวด
(12,966,942.75)
ลดลงระหว่างงวด
785,463.43
ยอดคงเหลือปลายงวด
(12,181,479.32)
-
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ลู ก หนี< ตามสั ญ ญาเช่ า ระยะยาว เป็ นลู ก หนี< ที! เ กิ ด จาก การที ! บ ริ ษัท แห่ ง หนึ! ง ในประเทศไทย
(เรี ยกว่า ผูโ้ อนสิ ทธิ เรี ยกร้อง) ได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องการรับชําระค่าเช่าทุกจํานวนและทุกงวด (จํานวน 60 งวด
เป็ นเงินจํานวน 79 ล้านบาท) แต่เพียงผูเ้ ดียวจากตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ งประเทศไทยตามหนังสื อสัญญา
โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องที!บริ ษทั ได้ทาํ กับบริ ษทั ดังกล่าวเมื!อวันที! 13 ธันวาคม 2555 ทั<งนี< บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ต่อหน้าที!และความรับผิดชอบของผูโ้ อนสิ ทธิ เรี ยกร้องที!ตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญาหลักที!บริ ษทั แห่ งนี< ได้ทาํ ไว้กบั
ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั การโอนสิ ทธิ ไม่สามารถปฎิบตั ิได้ ดังนั<น
บริ ษทั จึงต้องเรี ยกร้องค่าเช่ากับผูซ้ <ื อโดยตรง
เมื!อวันที! 12 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั แห่ งนี< ได้เข้าทําสัญญาเช่ าพร้ อมติดตั<งกับตลาดสิ นค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่ งประเทศไทย เพื!อให้เช่ าพร้อมติดตั<งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ ดแวร์ /Hardware) ระบบเครื อข่าย
(เน็ตเวิร์ค/Network) และชุ ดคําสั!งหรื อโปรแกรมที!ใช้สั!งงานให้คอมพิวเตอร์ ทาํ งาน (ซอฟต์แวร์ /Software)ใน
โครงการ “ปรับปรุ งระบบเครื อข่ายและระบบการซื< อขาย” ของตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ งประเทศไทย มูลค่า
ตามสัญญาจํานวนเงิน 79 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ!ม) โดยมีงวดค่าเช่ารับชําระเท่าๆกันทุกงวด งวดเดือนละ
1.32 ล้านบาท จํานวน 60 งวด อย่างไรก็ตาม ในวันที! 13 ธันวาคม 2555 นอกจากการทําหนังสื อสัญญาโอน
สิ ทธิ เรี ยกร้องดังกล่าวแล้วบริ ษทั ยังเข้าทําสัญญาซื< อขายสิ นค้ากับบริ ษทั แห่ งนั<นอีกฉบับด้วย ทั<งนี< บริ ษทั อยูใ่ น
ฐานะ “ผูข้ าย” และบริ ษทั แห่ งนั<นอยูใ่ นฐานะ “ผูซ้ <ื อ”โดยสัญญาซื< อขายสิ นค้าดังกล่าวมีเนื< อหาสัญญาที!สําคัญ
ดังนี<
1) ผูซ้ <ื อและผูข้ ายตกลงขายอุปกรณ์ พร้ อมติดตั<ง โดยผูซ้ <ื อจะต้องส่ งมอบสิ นค้าและติ ดตั<งสิ นค้าที!
สั!งซื< อ ณ ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ งประเทศไทย ตามรายการและรายละเอียดที!ระบุไว้ใน
ใบสั!งซื< อหลายฉบับลงวันที! 13 ธันวาคม 2555 รวมมูลค่าทั<งสิ< น 56,688,864.08 บาท(มูลค่ารวม
ภาษีมูลค่าเพิ!มและค่าใช้จ่ายแล้ว) ซึ! งเป็ นสิ นค้าที!บริ ษทั ได้ทาํ การสั!งซื< อกับบริ ษทั ผูจ้ ดั จําหน่าย
รายหนึ!งในประเทศไทยในจํานวนเดียวกันนี<
2) ผูซ้ <ื อตกลงจ่ายและผูข้ ายตกลงรับเงินค่าสิ นค้า โดยผูซ้ <ื อตกลงโอนสิ ทธิ การรับเงินตามสัญญาเช่า
ดังกล่าวจากตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ งประเทศไทยทุกงวดทุกจํานวน แบ่งเป็ น 60 งวด
จํานวน 79 ล้านบาทนั บ ตั< ง แต่ ว ัน ที! ทาํ หนั ง สื อโอนสิ ทธิ เรี ยกร้อง (วันที! 13 ธันวาคม 2555)
เป็ นต้น ไป ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท แทนการชํา ระเงิ น ค่ า สิ น ค้า ดัง กล่ า ว โดยมี ก ารระบุ ว่า ค่ า ปรั บ และ
ค่ า เสี ย หายที! เ กิ ด ขึ< นจากสั ญ ญา เมื! อ วัน ที! 12 กรกฎาคม 2555 ผู้โ อนสิ ท ธิ เ รี ยกร้ อ งจะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
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3) ผูซ้ <ื อต้องส่ งมอบเอกสารการตรวจรับสิ นค้าของตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดย
มีการลงนามรับสิ นค้าที!ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน ซึ! งผูซ้ <ื อได้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่บริ ษทั
แล้วเมื!อวันที! 25 กรกฎาคม 2556
4) การรั บ ประกัน สิ น ค้า ที! ส่ ง มอบแต่ ล ะรายการให้ เ ป็ นไปตามสั ญ ญาเช่ า อุ ป กรณ์ พ ร้ อ มติ ด ตั<ง
ระหว่างบริ ษทั แห่งนั<นกับตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ งประเทศไทย และมีผจู ้ ดั จําหน่ายหรื อผู ้
รับจ้างติดตั<งเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยตรงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ!มเติมแต่อย่างใด
บริ ษ ทั บันทึ ก รายการตามสั ญญาเช่ า ระยะยาวโดยรั บ รู ้ ลู ก หนี< ดัง กล่ าวเป็ นลู ก หนี< ต ามสั ญญาเช่ า
ระยะยาวจํานวน 79.00 ล้านบาท (สุ ทธิ ดว้ ยรายได้รอรับรู ้ตามสัญญาเช่าระยะยาว จํานวน 20.85 ล้านบาท) และ
บันทึกรับรู ้ รายการซื< อสิ นค้าจากผูจ้ ดั จําหน่ายเป็ นเจ้าหนี< การค้าจํานวน 56.69 ล้านบาท ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จ่าย
ชําระแล้วทั<งจํานวน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั พิจารณาว่ามีโอกาสในการที!จะไม่ได้รับชําระเงิน
ค่างวดที!บริ ษทั ได้เรี ยกเก็บไปแล้วจนถึงวันที! 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 16 งวด จํานวนเงิน 12.18 ล้านบาท
(สุ ทธิ จากรายได้ทางการเงิ นรอการรับ รู ้ ) จึงพิจารณาตั<ง ค่า เผื!อหนี< ส งสัยจะสู ญทั<งจํานวนนี< ซึ! งฝ่ ายบริ หาร
พิจารณาแล้วว่า ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญดังกล่าวเพียงพอแล้ว
12. สิ นค้ าคงเหลือ-สุ ทธิ
ประกอบด้วย

สิ นค้าคงเหลือ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื!อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
8,176,616.46
8,758,178.92
1,561,824.51
109,113.27
8,176,616.46
10,429,116.70
(387,972.80)
(387,972.80)
7,788,643.66
10,041,143.90

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
918,888.03
782,045.50
918,888.03
782,045.50
(387,972.80)
(387,972.80)
530,915.23
394,072.70
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สํา หรั บ ปี สิ< น สุ ด วัน ที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่ า เผื!อ มู ล ค่ า สิ นค้า คงเหลื อลดลงมี รายการ
เคลื!อนไหวดังนี<
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ<นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
(387,972.80)
(377,765.47)
(10,207.33)
(387,972.80)
(387,972.80)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ<นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
(387,972.80)
(377,765.47)
(10,207.33)
(387,972.80)
(387,972.80)

งบการเงินรวม
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
เงินให้กยู้ มื ระยะสั<นกิจการอื!น-ต้นงวด
2,400,000.00
2,600,000.00
บวก ให้กเู้ พิ!มระหว่างงวด
25,000,000.00
หัก จ่ายคืนระหว่างงวด
(25,200,000.00)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั<นกิจการอื!น-ปลายงวด
2,400,000.00
2,400,000.00
หัก ค่าเผื!อหนี<สงสัยจะสูญ
(2,400,000.00)
สุทธิ
2,400,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
25,000,000.00
(25,000,000.00)
-

ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ!มขึ<นระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

13. เงินให้ ก้ ูยมื ระยะสั? นแก่กจิ การอืน
ประกอบด้วย

สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญมีรายการเคลื!อนไหวดังนี<

ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิมขึ$นระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ$นสุดวันที
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
(2,400,000.00)
(2,400,000.00)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ$นสุดวันที
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
-
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ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ร่ วมมือร่ วมใจ จํากัด ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมมีเงินให้
กู้ยืมระยะสั< นแก่ กิ จการอื! น เป็ นจํานวนเงิ นรวม 2.40 ล้านบาท คิ ดดอกเบี< ยร้ อยละ 4 ต่ อปี โดยได้ท าํ ข้อตกลง
เพิ!มเติมให้ชาํ ระคืนเงิ นกูย้ ืมให้แก่บริ ษทั ย่อยทางอ้อมเป็ นรายเดื อน เดื อนละไม่น้อยกว่า 0.2 ล้านบาท ตั<งแต่วนั ที!
14 สิ งหาคม 2555 โดยจะต้องชําระคื นเงิ นกูย้ ืมให้แล้วเสร็ จภายในปี 2556 ต่อมาเมื!อวันที! 12 กรกฎาคม 2556
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการฟ้ องร้ องคดีขอให้ชาํ ระคืนเงินกูย้ ืมพร้อมดอกเบี<ย โดยมีทุนทรัพย์
การฟ้ องร้อง จํานวนเงิน 2.45 ล้านบาท ซึ! งเมื!อวันที! 28 กุมภาพันธ์ 2557 ศาลชั<นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั ดังกล่าว
ชําระเงินจํานวน 2.42 ล้านบาทแก่บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ดังกล่าวจึงได้ยื!นอุทธรณ์ต่อศาล และศาลได้มีคาํ สั!งอนุ ญาตให้
ยื!นอุทธรณ์ได้ถึงวันที! 11 มิถุนายน 2557 ทั<งนี< เมื!อถึงวันที! 11 มิถุนายน 2557 ปรากฎว่าบริ ษทั ดังกล่าวไม่ได้ยื!น
อุทธรณ์ภายในเวลาที!กาํ หนด จึงไม่สามารถยืน! อุทธรณ์ได้อีกต่อไป คดีจึงถึงที!สุดแล้วตามคําพิพากษาศาลชั<นต้น
ทั<งนี< เจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ดาํ เนิ นการยึดทรั พย์สินบริ ษทั ดังกล่ าว และเมื! อวันที! 10 ตุลาคม 2557
บริ ษทั ย่อยได้ขออายัดสิ ทธิ เรี ยกร้ องเงิ นฝากธนาคารตามสัญญาเงิ นกูก้ บั สถาบันการเงิ น ปั จจุ บนั อยู่ระหว่างการ
ดําเนิ นการประสานงานกับสถาบันการเงิ นเพื!อขอทราบสิ ทธิ เรี ยกร้ องของเงิ นฝากธนาคารของบริ ษทั ดังกล่ าว
ต่อไป
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่ามีโอกาสในการที!จะไม่ได้รับชําระ
เงินให้กยู้ มื ดังกล่าว จึงพิจารณาตั<งค่าเผื!อหนี< สงสัยจะสู ญทั<งจํานวน
14. เงินฝากธนาคารทีต ิดภาระคํา? ประกัน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ เงินฝากธนาคารประเภทประจําไปคํ<าประกัน
วงเงินหนังสื อคํ<าประกัน วงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิต และเพื!อคํ<าประกันการชําระเงินค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต
ให้ใช้คลื!นความถี!ในส่ วนที!เหลือเต็มจํานวน
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15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุ ทธิ
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยโดยมีอตั ราส่ วน ดังนี<
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื!อบริ ษทั

ทุนชําระแล้ว

อัตราส่ วน
ของการลงทุน

บาท

ร้อยละ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ซิงค์ เทคโนโลยี จํากัด
10,000,000.00
- บริ ษทั สปริ งนิ วส์ คอร์ปอเรชัน! จํากัด 1,200,000,000.00
- บริ ษทั เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชนั!
อินทิเกรเตอร์ จํากัด
10,000,000.00
- บริ ษทั สปริ งนิวส์ มัลติมีเดีย จํากัด
10,000,000.00
รวม
หัก ค่าเผื!อการด้อยค่าของเงินลงทุน
สุทธิ

วิธีราคาทุน
ณ วันที!
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2556
บาท
บาท

เงินปันผล
สําหรับปี สิ<นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2556
บาท
บาท

99.99
99.99

9,999,970.00
1,199,996,400.00

9,999,970.00
199,999,400.00

-

-

90.00
99.99

9,000,000.00
9,999,985.00
1,228,996,355.00
(208,999,400.00)
1,019,996,955.00

9,000,000.00
218,999,370.00
(208,999,400.00)
9,999,970.00

-

-

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นเพิ!มทุนของบริ ษทั สปริ งนิ วส์ คอร์ ปอเรชัน! จํากัด
จํานวน 1,000.00 ล้านบาท (เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 200.00 ล้านบาท เป็ น
จํานวน 1,200.00 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 120 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั<งที! 8/2557 เมื!อวันที! 13 มิถุนายน 2557 ที!ประชุมได้
มีมติอนุ มตั ิให้จดั ตั<งบริ ษทั ย่อยชื! อ บริ ษทั สปริ งนิ วส์ มัลติมีเดี ย จํากัด โดยมีวตั ถุ ประสงค์ดาํ เนิ นธุ รกิ จหลัก
เกี! ยวกับสถานี วิทยุและสื! อสมัยใหม่ โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 20.00 ล้านบาท (เรี ยกชําระค่าหุ ้นร้ อยละ
50) และบริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยร้อยละ 99.99
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16. เงินลงทุนในกิจการทีเ กียวข้ องกัน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
บาท
ตราสารทุนที!เป็ นหลักทรัพย์เผื!อขาย
ราคาทุน
บวก กําไรที!ยงั ไม่เกิดขึ<นจริ ง
มูลค่ายุติธรรม

-

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2556
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท

8,155,384.44
6,867,692.16
15,023,076.60

-

-

สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงิ นลงทุนในกิ จการที! เกี! ยวข้องกันมีรายการ
เคลื!อนไหว ดังนี<

มูลค่ายุติธรรมต้นงวด
โอนกลับกําไรที!ยงั ไม่เกิดขึ<นจริ งจาก
การปรับมูลค่าเงินลงทุน
จําหน่ายเงินลงทุน
การเปลี!ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมปลายงวด

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ<นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
15,023,076.60
8,584,615.20
(6,867,692.16)
(8,155,384.44)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ<นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
-

6,438,461.40
15,023,076.60

-

-

17. เงินลงทุนระยะยาว
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
ตราสารทุนที!เป็ นหลักทรัพย์เผือ! ขาย
ราคาทุน
หัก ขาดทุนที!ยงั ไม่เกิดขึ<นจริ ง
มูลค่ายุติธรรม

1,042,907,868.95
(97,935,621.95)
944,972,247.00

-
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สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนระยะยาวมีรายการเคลื!อนไหว ดังนี<
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ยอดซื< อหลักทรัพย์
1,042,907,868.95
การเปลี!ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผือ! ขาย
(97,935,621.95)
ราคาตามบัญชีปลายงวด
944,972,247.00
18. สิ นทรัพย์เพือ ให้ เช่ า-สุ ทธิ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2556
ซื< อระหว่างงวด
ค่าเสื! อมราคาประจําปี
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557
ซื< อระหว่างงวด
ค่าเสื! อมราคาประจําปี
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี

1,922,527.93
(1,909,842.22)
12,685.71
369,321.74
(24,986.63)
357,020.82
2,291,849.67
(1,934,828.85)
357,020.82
958,736.64
(209,162.78)
1,106,594.68
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งบการเงินรวม
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

3,250,586.31
(2,143,991.63)
1,106,594.68
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื! อมราคาประจําปี
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557
ซื< อระหว่างงวด
ค่าเสื! อมราคาประจําปี
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

1,922,527.93
(1,909,842.22)
12,685.71
(12,417.87)
267.84
1,922,527.93
(1,922,260.09)
267.84
958,736.64
(135,298.44)
823,706.04
2,881,264.57
(2,057,558.53)
823,706.04
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19. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ การลงทุน-สุ ทธิ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที!ดิน
อาคาร
รวม
บาท
บาท
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื! อมราคาประจําปี
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื! อมราคาประจําปี
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

1,815,754.66
1,815,754.66

10,304,317.34
(4,253,120.68)
6,051,196.66

12,120,072.00
(4,253,120.68)
7,866,951.32

1,815,754.66

(515,215.87)
5,535,980.79

(515,215.87)
7,351,735.45

1,815,754.66
1,815,754.66

10,304,317.34
(4,768,336.55)
5,535,980.79

12,120,072.00
(4,768,336.55)
7,351,735.45

1,815,754.66

(515,215.87)
5,020,764.92

(515,215.87)
6,836,519.58

1,815,754.66
1,815,754.66

10,304,317.34
(5,283,552.42)
5,020,764.92

12,120,072.00
(5,283,552.42)
6,836,519.58

อสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุนประกอบด้วยอสังหาริ มทรัพย์เพื!อค้าจํานวนหนึ! งที!ให้เช่าแก่บุคคล
ที!สาม สัญญานี<ไม่สามารถยกเลิกได้เป็ นระยะเวลา 3 ปี การต่ออายุสัญญาภายหลังจะเป็ นไปตามการต่อรอง
กับผูเ้ ช่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื!อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมจํานวน 19.74 ล้านบาท และนําไปเป็ นหลักทรัพย์
คํ<าประกันวงเงินสิ นเชื!อที!ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ!งตามหมายเหตุ 24
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20. อุปกรณ์ -สุ ทธิ
ประกอบด้วย
เครื! องตกแต่ง ติดตั<งและ
เครื! องใช้สาํ นักงาน
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2556
เพิ!มขึ<นจากการซื<อเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
ซื<อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื! อมราคาประจําปี
ค่าเสื! อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที!จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

ยานพาหนะ
บาท

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
บาท

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ติดตั<ง
บาท

รวม
บาท

65,214,153.65
(25,399,285.09)
39,814,868.56

8,970,950.00
(5,629,523.59)
3,341,426.41

359,532.42
359,532.42

-

74,544,636.07
(31,028,808.68)
43,515,827.39

2,181,550.99
14,790,847.48
(482,634.37)
(244,184.35)
(12,620,582.92)

1,809,618.03
2,405,977.37
(2,359,950.00)
(1,798,644.67)

523,587.11
1,452,211.86
3,988,341.99
(12,088.09)
(2,522,020.24)

-

4,514,756.13
18,649,036.71
3,988,341.99
(2,854,672.46)
(244,184.35)
(16,941,247.83)

619,994.56
44,059,859.95

2,346,757.06
5,745,184.20

5,619.02
3,795,184.07

-

2,972,370.64
53,600,228.22

81,459,733.40
(37,399,873.45)
44,059,859.95

10,826,595.40
(5,081,411.20)
5,745,184.20

6,311,585.29
(2,516,401.22)
3,795,184.07

-

98,597,914.09
(44,997,685.87)
53,600,228.22
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เครื! องตกแต่ง ติดตั<งและ
เครื! องใช้สาํ นักงาน
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557
ซื<อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื! อมราคาประจําปี
ค่าเสื! อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที!จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

ยานพาหนะ
บาท

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
บาท

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ติดตั<ง
บาท

รวม
บาท

81,459,733.40
(37,399,873.45)
44,059,859.95

10,826,595.40
(5,081,411.20)
5,745,184.20

6,311,585.29
(2,516,401.22)
3,795,184.07

-

98,597,914.09
(44,997,685.87)
53,600,228.22

71,765,022.65
14,317,600.00
(1,002,290.81)
(6,142,178.31)
(17,853,793.22)

4,652,117.06
(749,500.00)
(2,333,838.53)

144,602.20
1,397,622.49
(196,149.28)
(1,887,632.02)

94,326,334.95
(14,317,600.00)
-

170,888,076.86
1,397,622.49
(1,947,940.09)
(6,142,178.31)
(22,075,263.77)

3,198,151.14
108,342,371.40

734,214.96
8,048,177.69

127,095.50
3,380,722.96

80,008,734.95

4,059,461.60
199,780,007.00

160,397,886.93
(52,055,515.53)
108,342,371.40

14,729,212.46
(6,681,034.77)
8,048,177.69

7,657,660.70
(4,276,937.74)
3,380,722.96

80,008,734.95
80,008,734.95

262,793,495.04
(63,013,488.04)
199,780,007.00
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เครื! องตกแต่ง ติดตั<ง
และเครื! องใช้
สํานักงาน
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่ า งปี สิ< น สุ ด วัน ที!
31 ธันวาคม 2556
ซื< อสิ นทรัพย์
รับโอน
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื! อมราคาประจําปี
ค่าเสื! อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที!จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่ า งปี สิ< น สุ ด วัน ที!
31 ธันวาคม 2557
ซื< อสิ นทรัพย์
รับโอน
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื! อมราคาประจําปี
ค่าเสื! อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที!จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ
อุปกรณ์

รวม

บาท

บาท

บาท

16,415,398.64
(10,615,698.22)
5,799,700.42

8,720,950.00
(5,542,284.49)
3,178,665.51

-

25,136,348.64
(16,157,982.71)
8,978,365.93

2,680,647.75
(79,855.42)
(192,034.65)
(2,309,105.33)

505,267.29
(2,359,950.00)
(1,126,833.21)

46,379.00
1,718,630.19
(12,088.09)
(1,135,541.72)

3,232,294.04
1,718,630.19
(2,451,893.51)
(192,034.65)
(4,571,480.26)

234,624.78
6,133,977.55

2,346,757.06
2,543,906.65

5,619.02
622,998.40

2,587,000.86
9,300,882.60

18,824,156.32
(12,690,178.77)
6,133,977.55

6,866,267.29
(4,322,360.64)
2,543,906.65

1,752,921.10
(1,129,922.70)
622,998.40

27,443,344.71
(18,142,462.11)
9,300,882.60

1,337,318.35
(244,342.91)
(2,934,491.44)

1,745,575.00
(710,000.00)
(1,349,770.66)

138,440.12
(12,304.63)
(496,895.65)

3,082,893.35
138,440.12
(966,647.54)
(4,781,157.75)

145,628.46
4,438,090.01

709,998.00
2,939,708.99

5,539.89
257,778.13

861,166.35
7,635,577.13
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เครื! องตกแต่ง ติดตั<ง
และเครื! องใช้
สํานักงาน
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื! อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

19,917,131.76
(15,479,041.75)
4,438,090.01

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ
อุปกรณ์

รวม

บาท

บาท

บาท

7,901,842.29
(4,962,133.30)
2,939,708.99

1,879,056.59
(1,621,278.46)
257,778.13

29,698,030.64
(22,062,453.51)
7,635,577.13

งบการเงินรวม
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั มีมูลค่าตามราคาทุนของสิ นทรัพย์ถาวรที!ตดั ค่าเสื! อม
ราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่มีราคาทุ นจํานวนเงิ น 13.67 ล้านบาทและ 11.53 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี
จํานวนเงิน 509 บาทและ 488 บาท ตามลําดับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีมูลค่าตามราคาทุนของสิ นทรัพย์ถาวรที!ตดั ค่าเสื! อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยูม่ ีราคาทุนจํานวนเงิน 10.48 ล้านบาทและ 8.50 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิน
492 บาทและ 395 บาท ตามลําดับ
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21. ค่ าความนิยม
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ! การด้อยค่า
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ! การด้อยค่า
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ! การด้อยค่า
มูลค่ าตามบัญชี

10,243,728.00
(10,243,728.00)
11,566,557.82
(11,566,557.82)
21,810,285.82
(21,810,285.82)
21,810,285.82
(21,810,285.82)
-
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22. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน-สุ ทธิ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ลิขสิ ทธิ\ ซอฟต์แวร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
หัก ค่าเผือ! การด้อยค่า
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2556
เพิ!มขึ<นจากการซื< อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื< อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายประจําปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสมสําหรับส่ วนที!ตดั จําหน่าย
โอนกลับค่าเผือ! การด้อยค่า
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557
ซื< อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายประจําปี
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี

20,016,190.49
(12,700,267.25)
(2,500,561.53)
4,815,361.71
16,455.12
475,173.14
(4,535,200.00)
(687,296.42)
2,020,348.00
2,500,561.53
4,605,403.08
15,972,618.75
(11,367,215.67)
4,605,403.08
567,255.38
(780,489.11)
4,392,169.35
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งบการเงินรวม
ลิขสิ ทธิ\ ซอฟต์แวร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

16,539,874.13
(12,147,704.78)
4,392,169.35
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิ ทธิ\ ซอฟต์แวร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
หัก ค่าเผือ! การด้อยค่า
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2556
ตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายประจําปี
ค่าตัดจําหน่ายสะสมสําหรับส่ วนที!ตดั จําหน่าย
โอนกลับค่าเผือ! การด้อยค่า
มูลค่ าตามบัญชี ปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

14,322,343.69
(11,559,566.34)
(2,500,561.53)
262,215.82
(4,509,200.00)
(87,295.51)
2,008,638.47
2,500,561.53
174,920.31
9,813,143.69
(9,638,223.38)
174,920.31
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลิขสิ ทธิ\ ซอฟต์แวร์ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557
ซื< อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายประจําปี
มูลค่ าตามบัญชี ปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

217,561.87
(111,732.54)
280,749.64
10,030,705.56
(9,749,955.92)
280,749.64

23. ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน ความถีเพือ ให้ บริการโทรทัศน์
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2556
ซื< อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายประจําปี
มูลค่ าตามบัญชี ปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

23,000,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
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งบการเงินรวม
บาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่ าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557
ซื< อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ายประจําปี
มูลค่ าตามบัญชี ปลายปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

23,000,000.00
23,000,000.00
1,296,000,000.00
(60,469,223.73)
1,258,530,776.27
1,319,000,000.00
(60,469,223.73)
1,258,530,776.27

บริ ษทั สปริ งนิวส์ เทเลวิชนั! จํากัด (สปริ งนิวส์ทีว)ี ซึ! งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั สปริ งนิวส์ คอร์ ปอเรชัน!
จํากัด เป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื!น ความถี!เพื!อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในหมวดหมู่
ช่องรายการข่าวสารและสาระ จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) เมื!อวันที! 25 เมษายน 2557 มีอายุ 15 ปี โดยสปริ งนิวส์ ทีวีมีภาระใน
การจ่ า ยค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญาตในการใช้ค ลื! น ความถี! เพื! อให้บ ริ ก ารโทรทัศ น์ ใ นระบบดิ จิตอลจํานวน
1,318.00 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ!ม) โดยแบ่งการจ่ายชําระเป็ น 2 ส่ วนดังนี<
(ล้านบาท)
มูลค่าขั<นตํ!า
ส่ วนเกินกว่าราคาขั<นตํ!า รวมราคาประมูล
กุมภาพันธ์ 2557
110.00
109.80
219.80
เมษายน 2558
66.00
109.80
175.80
เมษายน 2559
22.00
219.60
241.60
เมษายน 2560

22.00

219.60

241.60

เมษายน 2561

-

219.60

219.60

เมษายน 2562
รวม

220.00

219.60
1,098.00

219.60
1,318.00
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ทั<งนี< สปริ งนิวส์ทีวไี ด้มีการวางหนั ง สื อคํ<า ประกั น จากสถาบันการเงินเพื!อคํ<าประกันการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!ในส่ วนที!เหลือเต็มจํานวน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 สปริ งนิ วส์ ทีวีได้จ่ายชําระแล้วจํานวน 220.80 ล้านบาท (รวมต้นทุนใน
การได้มาซึ!งใบอนุญาตจํานวน 1.00 ล้านบาท)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 การแบ่งจ่ายชําระคงเหลือแยกตามอายุหนี<ได้ดงั นี<

ส่ วนที!ตอ้ งจ่ายชําระภายใน 1 ปี
ส่ วนที!ตอ้ งจ่ายชําระ 1-5 ปี
รวม

มูลค่าขั<นตํ!า
66.00
44.00
110.00

ส่ วนเกินกว่าราคาขั<นตํ!า
109.80
878.40
988.20

(ล้านบาท)
รวมราคาประมูล
175.80
922.40
1,098.20

24. สิ นเชือและการคํา? ประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินหนังสื อคํ<าประกัน และวงเงินเจ้าหนี< ทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริ ษทั คํ<าประกัน
โดยอาคารชุ ด เพื! อเช่ า อาคารชุ ด ของผูถ้ ื อ หุ ้น ในบริ ษ ัท ย่อ ย บัญ ชี เงิ นฝากประจํา และออมทรั พ ย์ และมี
กรรมการบริ ษัท ร่ วมคํ<าประกัน
25. เจ้ าหนีก? ารค้ าและเจ้ าหนีอ? นื
ประกอบด้วย

เจ้าหนี<การค้า
เจ้าหนี<อื!น
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
40,127,961.46
22,570,218.24
12,901,553.74
13,436,478.94
78,231,845.86
39,985,945.31
24,167,563.46
8,437,058.46
118,359,807.32
62,556,163.55
37,069,117.20
21,873,537.40
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เจ้าหนี<อื!น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
24,570,614.08
10,289,289.46
ดอกเบี<ยค้างจ่าย
88,416.40
เจ้าหนี< อื!น
10,046,436.77
13,286,072.55
ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดชําระ 10,252,233.34
6,516,437.88
ค่านายหน้าค้างจ่าย
20,400.00
2,978,516.32
เช็คจ่ายลงวันที!ล่วงหน้า
2,175,864.03
เจ้าหนี<กรมสรรพากร
3,159,449.52
15,687.91
รายได้รับล่วงหน้า
749,932.81
570,093.46
อื!นๆ
29,344,362.94
4,153,983.70
รวม
78,231,845.86
39,985,945.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
3,744,833.17
2,177,051.63
3,887,454.99
4,911,570.71
27,090.00
500,000.00
16,508,185.30
848,436.12
24,167,563.46
8,437,058.46

26. หนีส? ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน-สุ ทธิ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

หนี<สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี<ยรอตัดบัญชี
รวม
หัก ส่วนของหนี<สินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
การเงินที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี
สุทธิ

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
บาท
4,957,578.95
(510,987.31)
4,446,591.64

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2556
บาท
3,933,659.10
(325,707.83)
3,607,951.27

(1,521,752.20)
2,924,839.44

(1,311,730.00)
2,296,221.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
1,401,947.17
587,505.17
(101,708.25)
(31,145.76)
1,300,238.92
556,359.41
(373,229.13)
927,009.79

(243,684.47)
312,674.94
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จํานวนเงินขั<นตํ!าที!ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว ดังนี<
งบการเงินรวม

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
บาท
1,638,323.94
3,319,255.01
4,957,578.95

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2556
บาท
1,467,576.06
2,466,083.04
3,933,659.10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
423,744.00
257,421.17
978,203.17
330,084.00
1,401,947.17
587,505.17

27. ประมาณการหนีส? ิ น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
การรับประกัน
คดีความ
ผลงานของงานโครงการ
ฟ้ องร้อง
รวม
บาท
บาท
บาท
ประมาณการหนี<สิน ณ วันที! 1 มกราคม 2557
5,452,330.41
2,407,000.00
7,859,330.41
ประมาณการหนี<สินใช้ไป
(2,957,269.32)
(2,957,269.32)
ประมาณการหนี<สิน ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557
2,495,061.09
2,407,000.00
4,902,061.09

28. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานมีรายละเอียดดังนี<

มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที! 1 มกราคม
เพิม! ขึ<นจากการซื<อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนการให้บริ การปั จจุบนั
ดอกเบี<ยจ่าย
(กําไร)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที! 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ<นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
5,111,812.10
3,379,011.45
90,428.69
3,515,235.92
1,444,483.92
167,575.00
197,888.04
(2,600,726.54)
6,193,896.48

5,111,812.10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ<นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
2,281,472.00
1,659,715.00
787,782.00
524,766.00
109,715.00
96,991.00
(511,801.00)
2,667,168.00

2,281,472.00
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ค่าใช้จ่ายที!รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี<

ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ<นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
1,158,582.92
346,520.64
329,921.00
87,560.42
2,194,307.00
1,208,290.90
3,682,810.92
1,642,371.96

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ<นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
2,893.00
12,917.00
3,750.00
894,604.00
605,090.00
897,497.00
621,757.00

ข้อสมมติฐานจากการประมาณการ มีดงั นี<
อัตราคิดลด
อัตราการขึ<นเงินเดือนโดยเฉลี!ย
อัตราการมรณะ
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ

ร้อยละ 3.90-4.60 ต่อปี
ร้อยละ 2.91-4.88 ต่อปี
ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551
ร้อยละ 0-100 ต่อปี
60 ปี

29. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คํานวณจากผลแตกต่างชัว! คราวทั<งจํานวนตามวิธีหนี< สินโดยใช้อตั ราภาษี
ร้อยละ 20 ภาษีเงินได้ร อการตัด บัญ ชี เ ป็ นรายการผลแตกต่างชัว! คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีและฐานภาษี
ของสิ นทรัพย์และหนี<สินของกลุ่มบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี<
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2556
บาท
หนีส? ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื!อขาย
รวม

1,373,538.43
1,373,538.43

งบการเงินรวม
ส่วนที!รับรู ้
ในกําไร(ขาดทุน)
บาท
(1,373,538.43)
(1,373,538.43)

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
บาท
-
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30. ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียนและทุนที!ออกและชําระหุน้ สามัญ มีการเคลื!อนไหว ดังนี<
สําหรับปี
สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557
ราคาตาม
มูลค่าหุ ้น
บาท
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญต้นงวด
หัก ลดทุน
บวก เพิ!มทุน
หุ้นสามัญสิ<นงวด
ทุนทีออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญต้นงวด
บวก ออกหุ้นสามัญ
ออกหุ้นสามัญ
หุ้นสามัญสิ<นงวด
ส่ วนตํากว่ามูลค่าหุ้น
หุ้นสามัญต้นงวด
บวก ออกหุ้นสามัญ
ออกหุ้นสามัญ
หุ้นสามัญสิ<นงวด

สําหรับปี
สิ<นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2556

จํานวนหุ้น

จํานวนเงิน

หุ้น

บาท

ราคาตาม
มูลค่าหุ ้น
บาท

1.00
1.00
1.00
1.00

3,712,369,800
(413,000,000)
97,381,290,888
100,680,660,688

3,712,369,800.00
(413,000,000.00)
97,381,290,888.00
100,680,660,688.00

1.00

2,462,258,000
27,997,847,358
30,460,105,358

2,462,258,000.00
27,997,847,358.00
30,460,105,358.00

2,462,258,000
27,997,847,358
30,460,105,358

(1,177,702,328.00)
(24,743,021,095.78)
(25,920,723,423.78)

1.00
1.00

จํานวนหุ้น

จํานวนเงิน

หุ้น

บาท

1.00
1.00
1.00
1.00

2,912,369,800
(700,000,000)
1,500,000,000
3,712,369,800

2,912,369,800.00
(700,000,000.00)
1,500,000,000.00
3,712,369,800.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1,515,258,000
600,000,000
347,000,000
2,462,258,000

1,515,258,000.00
600,000,000.00
347,000,000.00
2,462,258,000.00

1,515,258,000
600,000,000
347,000,000
2,462,258,000

(737,347,328.00)
(279,000,000.00)
(161,355,000.00)
(1,177,702,328.00)

30.1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั<งที! 2/2557 เมื!อวันที! 27 มกราคม 2557 และรายงานการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั<งที! 1/2557 เมื!อวันที! 10 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมตั ิในเรื! องดังนี<
- อนุ ม ตั ิ ออกและเสนอขายใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ ที! จะซื< อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที! 4 (SLC-W4)
จํานวนไม่เกิ น 417,043,000 หน่ วย เพื!อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นเดิ ม ในอัตรา 6 หุ ้นสามัญเดิมได้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!จะซื< อหุ น้ สามัญ จํานวน 1 หน่วย ราคาใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญไม่ต!าํ
กว่าราคาถัวเฉลี!ยถ่วงนํ<าหนักของหุ น้ บริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์รวม 15 วันทําการก่อนวันที!ออกและ
เสนอขาย ปรับด้วยส่ วนเพิ!มร้อยละ 10
- อนุ มตั ิออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ!มทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลจํากัด และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบัน
และ/หรื อผูล้ งทุนที!มีลกั ษณะเฉพาะ จํานวน 2,500,000,000 หุ ้น มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย
กําหนดราคาเสนอขายไม่ต!าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ! งคํานวณโดยอ้างอิงกับราคาปิ ดถัวเฉลี!ย
ถ่วงนํ<าหนักของหุ น้ บริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์รวม 15 วันทําการก่อนวันที!เสนอขาย
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- อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,712,369,800 บาท เป็ น 3,299,369,800 บาท โดยยกเลิกหุ ้น
สามัญที!ยงั มิได้จาํ หน่ าย จํานวน 413,000,000 หุ ้น มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุ มตั ิให้
แก้ไขเพิ!มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั เพื!อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- อนุ มตั ิการเพิ!มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 3,224,724,343 หุ ้นโดยเป็ นการเพิ!มขึ<นจากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 3,299,369,800 บาท ทุนที!เพิ!มขึ<นเป็ นหุ ้นสามัญทั<งจํานวน 3,224,724,343 หุ ้น มีมูลค่าที!ตราไว้
หุ ้นละ 1.00 บาทเป็ นจํานวนเงิน 3,224,724,343 บาท และการจัดสรรหุ ้นสามัญที!เกิ ดจากการเพิ!มทุ น
จํานวน 3,224,724,343 หุ ้น และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั เพื!อให้สอดคล้องกับการเพิ!ม
ทุนจดทะเบียน ทั<งนี<การจัดสรรหุ น้ เพิ!มทุนเป็ นดังนี<
1) หุ ้นสามัญเพิ!มทุน จํานวนไม่เกิน 307,681,343 หุ ้น มูลค่าที!ตราไว้ หุ ้นละ 1.00 บาท
จัดสรรเพื!อรองรับการปรับสิ ทธิ การใช้สิทธิ แปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!
จะซื< อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที! 1-3 (SLC-W1-W3) ซึ! งต้องปรับสิ ทธิ เนื! องจาก
บริ ษทั มีการเสนอขายหุ น้ ให้นกั ลงทุนเฉพาะเจาะจงในราคาที!ต!าํ กว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาหุน้ ที!คาํ นวณตามวิธีที!ใช้ราคาตลาด
2) หุ ้นสามัญเพิ!มทุน จํานวนไม่เกิน 417,043,000 หุ ้น มูลค่าที!ตราไว้ หุ ้นละ 1.00 บาท
จัดสรรเพื! อ รองรั บ การใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพตามใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ ที! จ ะซื< อหุ ้ น
สามัญของบริ ษทั รุ่ นที! 4 (SLC-W4)
3) หุ ้นสามัญเพิ!มทุ น จํานวน 2,500,000,000 หุ ้น มูลค่าที!ตราไว้ หุ ้นละ 1.00 บาท
จัดสรรเพื!อเสนอขายให้แก่ บุคคลภายในวงจํากัด และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบัน และ/
หรื อผูล้ งทุนที!มีลกั ษณะเฉพาะ
ทั<ง นี< บริ ษ ัท ได้ด ํา เนิ น การจดทะเบี ย นเปลี! ย นแปลงทุ น จดทะเบี ย นโดยลดทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน
413,000,000 หุ ้น มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื!อวันที! 17
กุมภาพันธ์ 2557 และเพิ!มทุนจดทะเบียนจํานวน 3,224,724,343 หุ ้น มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ
ทุนที!ชาํ ระแล้วจํานวน 2,640,000,000 หุน้ จากหุ ้นสามัญเพิ!มทุนใหม่จาํ นวน 3,224,724,343 หุ ้น ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื!อวันที! 5 กันยายน 2557
30.2 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั<งที! 2/2557 เมื!อวันที! 3 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมตั ิในเรื! องดังนี<
- อนุ มตั ิออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ!มทุนจดทะเบียนให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมจากทุนจดทะเบียนเดิม
อีกจํานวน 25,511,290,000 หุ ้น มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตรา 1 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 5
หุ น้ สามัญใหม่ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.09 บาท
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- อนุมตั ิออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ!มทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลจํากัด และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบัน
และ/หรื อผูล้ งทุนที!มีลกั ษณะเฉพาะ จํานวน 55,000,000,000 หุ ้น มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
โดยกําหนดราคาเสนอขายไม่ต!าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหรื อส่ วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10
ของราคาตลาด
-

อนุมตั ิออกและเสนอขายหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพให้แก่บุคคลจํากัด และ/หรื อผูล้ งทุนสถาบันและ/หรื อผู้
ลงทุนที!มีลกั ษณะเฉพาะ จํานวนไม่เกิน 1,400,000,000 บาท

- อนุ ม ัติ การเพิ! มทุ นจดทะเบี ยนอี กจํานวน 94,156,566,545 หุ ้ นจากทุ นจดทะเบี ยนเดิ มจํานวน
6,524,094,143 บาท ทุนที!เพิ!มขึ<นเป็ นหุ ้นสามัญทั<งจํานวน มีมูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็ น
จํานวนเงิ น 94,156,566,545 บาท และการจัดสรรหุ ้นสามัญที! เกิ ดจากการเพิ!มทุ นและการแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั เพื!อให้สอดคล้องกับการเพิ!มทุนจดทะเบียน
ทั<งนี< บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเปลี! ยนแปลงทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 94,156,566,545 หุ ้น
มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็ นจํานวนหุ ้นสามัญที!จดทะเบียนทั<งสิ< น 100,680,660,688 หุ ้น มูลค่าที!
ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 100,680,660,688.00 บาท ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์เมื!อวันที! 31 ตุลาคม 2557 และทุนที!ชาํ ระแล้วทั<งสิ< นจํานวน 30,460,105,358 หุ ้น มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท รวมเป็ นทุนที!ชาํ ระแล้วทั<งสิ< น 30,460,105,358.00 บาท ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
แล้วเมื!อวันที! 22 ธันวาคม 2557 ทั<งนี< บริ ษทั ขายหุ ้นในราคาที!ต!าํ กว่ามูลค่าที!ตราไว้ ทําให้มีส่วนตํ!ากว่ามูลค่า
หุน้ คงเหลือจํานวน 25,920,723,423.78 บาท
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้รับสําเนาคําร้ องจากศาลแพ่ง ซึ! งคําร้ องดังกล่าวมีผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยของบริ ษทั
จํานวน 14 รายเป็ นโจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที!ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั<งที! 2/2557 ของบริ ษทั ที!ได้
ประชุมเมื!อวันที! 3 ตุลาคม 2557 ดังกล่าวข้างต้นและศาลแพ่งได้นดั ไต่สวนคําร้องในวันที! 9 มีนาคม 2558
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31. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี ะซื?อหุ้น
รายละเอียดใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!จะซื< อหุ น้ แสดงดังนี<
ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ

วันที!ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

SLC-W1
SLC-W2
SLC-W3
SLC-W4

17 พฤษภาคม 2553
29 ตุลาคม 2553
15 กันยายน 2554
10 เมษายน 2557

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ ้น)
0.48
0.30
0.52
0.70

อัตราการใช้สิทธิ จํานวนหุ้นสามัญ
(ใบสําคัญแสดง
ที!ถูกใช้สิทธิ
สิ ทธิ ต่อหุ ้นสามัญ)
(หุ้น)
1 : 0.8229
1 : 0.3387
1 : 1.9363
1 : 1.4237
-

จํานวนหุ้นคงเหลือ
เพื!อรองรับการใช้สิทธิ
(หุ้น)
249,999,860
606,103,184
484,882,540
417,004,322

วันครบกําหนดอายุ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
16 พฤษภาคม 2558
29 ตุลาคม 2558
14 กันยายน 2559
31 มีนาคม 2562

32. สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชน จํา กัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ัท จะต้อ งจัด สรรกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี
ส่ วนหนึ! งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี<จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
33. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในการบริ หารทางการเงิน คือ การดํารงไว้ซ! ึ งความสามารถ
ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื!อง และการดํารงไว้ซ! ึงโครงสร้างของทุนที!เหมาะสม
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี< สินต่อทุนเป็ น 0.39:1 และ
0.15:1 ตามลํา ดับ และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การแสดงอัต ราส่ ว นหนี< สิ น ต่ อ ทุ น เป็ น 0.02:1 และ 0.05:1
ตามลําดับ
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34. (ค่ าใช้ จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้
ผลต่างระหว่าง(ค่าใช้จ่าย)รายได้ ภาษีเงินได้ที!คาํ นวณจากกําไรทางบัญชี ดว้ ยอัตราภาษีที!ใช้สําหรับปี
สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ร้อยละ 20 และร้อยละ 10.50 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ ที!แสดงไว้
ดังนี<

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้คาํ นวณด้วย
อัตราร้อยละ 20 และอัตราร้อยละ 10.50
(รายได้)ค่าใช้จ่ายที!ไม่สามารถหักภาษีเงินได้
รายได้ที!ตอ้ งเสี ยภาษี
ผลแตกต่างชัว! คราวที!ยงั ไม่ได้บนั ทึกรับรู้
ขาดทุนทางภาษีปีปั จจุบนั ที!ไม่เคยรับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีในอดีตที!ไม่เคยรับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ<นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
(561,928,965.33)
(197,673,234.43)
108,045,977.86
(1,605,617.44)
3,512,466.00
(53,036,725.31)

38,366,208.47
(922,472.11)
(3,512,466.00)
(3,981,322.29)

(59,868,449.77)

(29,949,948.07)

2,952,348.66
-

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ<นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
(230,089,571.90)
(59,620,540.44)
46,017,914.38
(375,137.32)
3,512,466.00
(52,107,591.72)
-

11,924,108.09
(481,086.79)
(3,512,466.00)
(2,743,289.01)
(5,187,266.29)

2,952,348.66
-

-

ภาษีเงินได้ที!รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื!น ประกอบด้วย
จํานวนก่อนภาษี

บาท
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ! ขาย
สํ าหรับปี สิ?นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ! ขาย

งบการเงินรวม
(ค่าใช้จ่าย)รายได้
ผลกระทบจากการ
ภาษีเงินได้
การเปลี!ยนแปลง
อัตราภาษี
บาท
บาท

(6,867,692.16)

1,373,538.43

6,438,461.40

(1,287,692.28)

12,876.92

จํานวนสุ ทธิ
จากภาษี
บาท
(5,494,153.73)
5,163,646.04
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที!ยงั ไม่ได้รับรู ้ ในงบการเงิน ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 ประกอบด้วย

ขาดทุนทางภาษี
ผลแตกต่างชัว! คราวที!ใช้หกั ภาษี
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
บาท
บาท
184,400,546.23 126,548,643.05
25,804,877.37
29,503,175.82
35,828,172.59
7,473,561.30 146,420,465.77
74,338,956.19
220,228,718.82 134,022,204.35 172,225,343.14
103,842,132.01

วันที! 31 ธันวาคม 2557 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีท< งั จํานวนเกิด
จากขาดทุนสะสมทางภาษี แยกตามปี ที!สิ<นสุ ดประโยชน์ทางภาษีได้ดงั นี<
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล้านบาท
ล้านบาท
ปี ที!สิ<นสุ ดประโยชน์ทางภาษี
ปี 2558
131.45
29.48
ปี 2559
197.56
47.66
ปี 2560
114.15
26.07
ปี 2561
178.24
25.81
ปี 2562
315.61
รวม
937.01
129.02
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี สํ า หรั บ ผลแตกต่ า งชั!ว คราวที! ใ ช้หั ก ภาษี ไ ม่ มี ว นั สิ< น สุ ด
ประโยชน์ทางภาษีภายใต้กฎหมายภาษีอากรปัจจุบนั
บริ ษทั ไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ขา้ งต้น เนื! องจากบริ ษทั ยังไม่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที!จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอจนสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีน< ีได้
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35. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ<นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
การเปลี!ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา
ซื<อสิ นค้าและต้นทุนบริ การ
เงินเดือนและผลประโยชน์อื!นของพนักงาน
ค่าเสื! อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่านายหน้า
ค่าที!ปรึ กษา
ค่าบริ การอื!น
ค่าเช่า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี<สิน
หนี<สงสัยจะสูญและหนี<สูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
ค่าเสี ยโอกาสในการลงทุน
ค่าธรรมเนียมตามสัญญายืมหุน้
อื!นๆ
รวม

815,877.75
197,797,158.07
164,114,367.88
84,049,355.26
45,636,442.20
14,966,478.92
5,333,013.75
11,602,717.40
41,231,685.33
1,475,484.29
40,113,917.65
14,712,328.77
104,629,449.45
98,668,120.20
825,146,396.92

(3,560,253.87)
123,770,722.99
136,206,514.94
18,168,746.75
7,724,990.91
6,227,589.16
11,707,019.79
8,269,956.40
39,995,986.60
2,967,643.32
11,566,557.82
62,134,669.54
425,180,144.35

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ<นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
(314,282.65)
6,638,838.12
16,285,919.18
5,543,404.60
422,878.77
4,369,829.41
4,608,317.81
4,466,967.40
15,175,059.29
1,475,484.29
258,267,399.32
18,710,447.09
335,650,262.63

1,429,093.59
23,458,402.80
17,983,582.08
5,186,409.51
521,943.66
3,184,894.10
2,127,379.49
3,953,157.40
20,523,088.00
4,113,521.14
9,000,000.00
16,192,050.46
107,673,522.23

36. กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
บริ ษ ทั ฯ คํานวณกําไร(ขาดทุ น)ต่ อหุ ้นขั<นพื< นฐาน โดยการหารกําไร(ขาดทุ น )สําหรั บ ปี ด้วย
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี!ยถ่วงนํ<าหนัก ดังนี<

กําไร(ขาดทุน)ที!เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี!ยถ่วงนํ<าหนัก (หุน้ )
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั<นพื<นฐาน

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
(559,974,669.13)
(197,418,103.43)
4,630,582,585
2,001,893,616
(0.12)
(0.10)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
(230,089,571.90)
(59,620,540.44)
4,630,582,585
2,001,893,616
(0.05)
(0.03)
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สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ไม่ได้แสดงกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรับ
ลด เนื!องจากราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!จะซื< อหุ น้ ของบริ ษทั มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ ้น
สามัญของบริ ษทั
37. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกส่ วนงาน
กลุ่ มบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จเกี! ยวกับการพัฒนาซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ และจัดหาข้อมูล และเป็ น
ตัวแทนจําหน่ ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม ธุ รกิ จที!เกี! ยวกับสื! อบริ การโทรทัศน์ ธุ รกิ จที!เกี! ยวกับ
การจําหน่ายและให้บริ การเครื! องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบชีวอนามัย กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานของ
แต่ละส่ วนงานนั<นเกิ ดขึ<นจากยอดรายได้หักต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที!ระบุได้ของ
ส่ วนงานธุ รกิจนั<น
ข้อมูลเกี!ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี<
(หน่วย : บาท)

ส่ วนงานธุรกิจ
คอมพิวเตอร์

ส่ วนงานธุ รกิจ
เกี!ยวกับสื! อ

รายได้
36,882,899.31
260,705,848.47
ต้นทุน
(22,899,956.39)
(461,275,851.16)
กําไร(ขาดทุน)ขั<นต้น
13,982,942.92
(200,570,002.69)
รายได้อื!น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
บวก ขาดทุนส่ วนที!เป็ นของส่วนได้เสี ยที!ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ส่ วนที!เป็ นของบริ ษทั โซลูชนั! คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ตามส่วนงาน
-สิ นทรัพย์ถาวร
9,872,063.85
181,304,874.97
- ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!
เพื!อให้บริ การโทรทัศน์
1,258,530,776.27
- เงินฝากธนาคารที!ติดภาระ
คํ<าประกัน
3,810,151.53
1,182,720,000.00
- สิ นทรัพย์อื!น ๆ
สิ นทรัพย์รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2557
ส่ วนงานธุ รกิจ
รายการ
การจําหน่ายและให้บริ การ
ตัดบัญชี
เครื! องมือและอุปกรณ์
ตรวจสอบชีวอนามัย
84,495,622.72
(157,987,689.33)
(70,596,194.69)
163,890,287.23
13,899,428.03
5,902,597.90

8,726,746.52

(123,678.34)

รวม

224,096,681.17
(390,881,715.01)
(166,785,033.84)
43,234,877.57
(98,869,367.66)
(335,395,314.25)
(4,114,127.15)
(561,928,965.33)
1,954,266.20
(559,974,699.13)
199,780,007.00

-

-

1,258,530,776.27

-

-

1,186,530,151.53
1,748,385,733.06
4,393,226,667.86
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ส่ วนงานธุรกิจ
คอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2556
ส่ วนงานธุ รกิจ
ส่ วนงานธุ รกิจ
เกี!ยวกับสื! อ
การจําหน่ายและให้บริ การ
เครื! องมือและอุปกรณ์
ตรวจสอบชีวอนามัย
98,306,211.00
97,822,495.00
(147,701,394.11)
(77,489,162.08)
(49,395,183.11)
20,333,332.92

รายได้
70,348,932.06
ต้นทุน
(58,631,479.94)
กําไร(ขาดทุน)ขั<นต้น
11,717,452.12
รายได้อื!น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
หัก ขาดทุนส่วนที!เป็ นของส่วนได้เสี ยที!ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ส่ วนที!เป็ นของบริ ษทั โซลูชนั! คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ตามส่วนงาน
-สิ นทรัพย์ถาวร
10,833,807.27
31,612,158.37
-สิ นทรัพย์อื!น ๆ
สิ นทรัพย์รวม

11,222,864.21

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

(50,297,199.92)
55,079,225.87
4,782,025.95

216,180,438.14
(228,742,810.26)
(12,562,372.12)
12,441,202.39
(45,578,020.60)
(150,859,313.49)
(1,114,730.61)
(197,673,234.43)
255,131.00
(197,418,103.43)

(68,601.63)

53,600,228.22
603,146,797.95
656,747,026.17

38. เครืองมือทางการเงิน
38.1 นโยบายการบริ หารความเสี! ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที!จะประกอบธุ รกรรมเกี!ยวกับตราสารทางการเงินเพื!อการเก็งกําไรหรื อ
เพื!อการค้า
38.2 ความเสี! ยงจากอัตราดอกเบี<ย
ความเสี! ยงด้านอัตราดอกเบี< ย เกิ ดจากการเปลี! ยนแปลงของอัตราดอกเบี< ยในอนาคต ซึ! งจะมี
ผลกระทบต่ อผลการดํา เนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่ ม บริ ษ ทั โดยกลุ่ ม บริ ษ ทั มี สิ นทรั พ ย์แ ละ
หนี<สินที!มีความเสี! ยงจากอัตราดอกเบี<ย ดังนี<
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เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประเภทประจํา
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการอื!น
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั<นจากบุคคลที!
เกี!ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั<นจากบุคคลอื!น

จํานวนเงิน
ณ วันที! 31 ธันวาคม
2557
2556
บาท
บาท
309,781,054.79
192,861,514.51
95,773,901.94
23,277,408.73
1,186,436,522.44
117,517,948.46
2,400,000.00
2,400,000.00
1,593,603.41
75,770.24
2,500,000.00
1,300,000.00

5,500,000.00
-

อัตราดอกเบี<ยต่อปี
ณ วันที! 31 ธันวาคม
2557
2556
ร้อยละ
ร้อยละ
0.50
0.625-1.275
0.125-2.700
0.625-1.275
1.125-3.000
2.25-2.50
4.00
4.00
MRR+2
MRR+2
12.00
8.00

12.00
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประเภทประจํา
เงินให้กยู้ มื ระยะสั<นแก่กิจการที!
เกี!ยวข้องกัน

จํานวนเงิน
ณ วันที! 31 ธันวาคม
2557
2556
บาท
บาท
309,781,054.79
192,861,514.51
17,523,543.26
3,370,576.14

อัตราดอกเบี<ยต่อปี
ณ วันที! 31 ธันวาคม
2557
2556
ร้อยละ
ร้อยละ
0.50
0.625-1.275
0.50-1.65
0.625-1.275

3,715,522.44

117,423,512.82

1.125-2.375

2.25-2.50

1,493,639,449.45

403,944,554.22

8.00

8.00

38.3 ความเสี! ยงจากอัตราแลกเปลี!ยน
กลุ่ มบริ ษทั ไม่มีความเสี! ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี! ยนในสกุลเงิ นตราต่ างประเทศ
เนื!องจากธุ รกรรมทางการค้าส่ วนใหญ่ทาํ กับธุ รกิจภายในประเทศ
38.4 ความเสี! ยงด้านการให้สินเชื!อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี! ยงด้านการให้สินเชื! อจากการไม่ได้รับชําระหนี< จากลูกหนี< การค้า อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริ ษทั มีการพิจารณาความสามารถในการจ่ายชําระหนี< ของลูกหนี< การค้าแต่ละรายในการพิจารณาให้
สิ นเชื! อและได้พิจารณาตั<งค่าเผื!อหนี< สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี< การค้าตามนโยบายการบัญชี ซึ! งฝ่ ายบริ หาร
เชื! อว่าเพี ยงพอแล้ว สําหรั บสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที! แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์หลังจากหักค่าเผื!อหนี< สงสัยจะสู ญ ถือเป็ นมูลค่าสู งสุ ดของความเสี! ยงที!เกิดจากการไม่ปฏิ บตั ิตาม
สัญญา
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38.5 มูลค่ายุติธรรม
เนื!องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี<สินทางการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั<น
ดังนั<นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี<สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
39. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกีย วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการธุ รกิจที!สําคัญกับบริ ษทั ย่อย กิจการที!เกี!ยวข้องกันและบุคคลที!เกี!ยวข้องกัน รายการ
ธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื!อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที!ตกลงร่ วมกันระหว่าง บริ ษทั และบริ ษทั เหล่านั<น
ซึ!งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี<
39.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

นโยบายการกําหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
รายได้อื!น
ดอกเบี<ยรับ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริ การ
รายการธุรกิจกับ
บุคคลทีเ กียวข้ องกัน
ดอกเบี<ยจ่าย
กิจการทีค วบคุมร่ วมกัน
รายได้ค่าบริ การ

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 8 ต่อปี
ราคาตามสัญญาและราคา
เทียบเคียงกับตลาด
ราคาตามสัญญาและราคา
เทียบเคียงกับตลาด

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ<นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ<นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท

-

-

371,885.00
33,180.00
231,050.00
1,858,300.00
156,477,309.11

32,500.00
62,500.00
60,000.00
39,000.00
7,478,066.19

-

-

320,000.00

1,016,400.00

-

-

1,650,457.28

2,069,039.50

อัตราร้อยละ 8.00, 12.00 ต่อปี

3,064,203.22

628,835.61

509,589.04

-

ราคาตามสัญญา

-

285,714.29

-

-
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39.2 สิ นทรัพย์และหนี<สินระหว่างกัน
งบการเงินรวม

ลูกหนี?การค้ า
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชนั!
อินทิเกรเตอร์ จํากัด
บริ ษทั สปริ งนิวส์ คอร์ปอเรชัน! จํากัด
ลูกหนี?อนื
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชนั!
อินทิเกรเตอร์ จํากัด
บริ ษทั สปริ งนิวส์ คอร์ปอเรชัน! จํากัด
บริ ษทั ซิงค์ เทคโนโลยี จํากัด
รวม
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั? นและดอกเบีย? ค้ างรับ
บริษัทย่ อย
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ!มขึ<น
รับชําระ
รับโอนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
รับโอนดอกเบี<ยค้างรับเป็ นเงินให้กยู้ มื
ยอดคงเหลือปลายงวด
บวก ดอกเบี<ยค้างรับ
รวมเงินต้นและดอกเบี<ย
ค่ าเผือหนี?สงสั ยจะสู ญ
ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญต้นงวด
เพิ!มขึ<น
ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญปลายงวด
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
บาท

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2556
บาท

-

-

175,150.50

33,170.00
-

-

-

971,300.00
209,720.00
875,000.00
2,056,020.00

-

-

-

359,306,954.17
1,671,629,449.45
(627,098,954.17)
792,000.00
1,404,629,449.45
32,135,467.64
1,436,764,917.09

131,255,393.12
136,900,000.00
72,000,000.00
19,151,561.05
359,306,954.17
4,149,501.36
363,456,455.53

-

-

(127,058,151.90)
(177,941,848.10)
(305,000,000.00)
1,131,764,917.09

(127,058,151.90)
(127,058,151.90)
236,398,303.63
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บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จํากัด
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ!มขึ<น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
บวก ดอกเบี<ยค้างรับ
รวมเงินต้นและดอกเบี<ย
บริษัท ร่ วมมือร่ วมใจ จํากัด
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ!มขึ<น
ลดลง
รับโอนดอกเบี<ยค้างรับเป็ นเงินให้กยู้ มื
ยอดคงเหลือปลายงวด
บวก ดอกเบี<ยค้างรับ
รวมเงินต้นและดอกเบี<ย
ค่ าเผือหนี?สงสั ยจะสู ญ
ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญต้นงวด
เพิม! ขึ<น
ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญปลายงวด
สุ ทธิ
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชัน
อินทิเกรเตอร์ จํากัด
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ!มขึ<น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
บวก ดอกเบี<ยค้างรับ
รวมเงินต้นและดอกเบี<ย
ค่ าเผือหนี?สงสั ยจะสู ญ
ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญต้นงวด
เพิ!มขึ<น
ค่าเผือ! หนี<สงสัยจะสู ญปลายงวด
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
บาท

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2556
บาท

-

-

2,000,000.00
13,500,000.00
(1,000,000.00)
14,500,000.00
291,616.39
14,791,616.39

30,000,000.00
(28,000,000.00)
2,000,000.00
30,684.93
2,030,684.93

-

-

15,237,599.99
15,800,000.00
(332,529.25)
304,929.26
31,010,000.00
493,913.41
31,503,913.41

15,000,000.00
237,599.99
15,237,599.99
326,826.72
15,564,426.71

-

-

(31,503,913.41)
(31,503,913.41)
-

15,564,426.71

-

-

27,400,000.00
20,800,000.00
(4,700,000.00)
43,500,000.00
1,578,498.51
45,078,498.51

38,400,000.00
(11,000,000.00)
27,400,000.00
413,501.32
27,813,501.32

-

-

(2,566,557.82)
(13,215,691.43)
(15,782,249.25)
29,296,249.26

(2,566,557.82)
(2,566,557.82)
25,246,943.50
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บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชัน จํากัด
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ!มขึ<น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
รวมเงินต้นและดอกเบี<ยค้างรับ
เงินให้ กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย? ค้ างรับ
ทีถ ึงกําหนดรับชําระในหนึงปี
บริษัทย่ อย
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
ยอดคงเหลือต้นงวด
โอนเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั<น
ยอดคงเหลือปลายงวด
เจ้ าหนี?การค้ า
บริษัทย่ อย
บริ ษทั สปริ งนิวส์ คอร์ปอเรชัน! จํากัด
บริ ษทั สปริ งนิวส์ เทเลวิชนั! จํากัด
รวม
กิจการทีเกีย วข้ องกัน
บริ ษทั อควา แอด จํากัด (มหาชน)
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริษัทย่ อย
บริ ษทั สปริ งนิวส์ คอร์ปอเรชัน! จํากัด
เงินกู้ยืมระยะสั? นจากกิจการทีเกีย วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริษัท สปริงนิวส์ มัลติมีเดีย จํากัด
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ!มขึ<น
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
บาท

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2556
บาท

-

-

10,000,000.00
(10,000,000.00)
1,175,852,782.74

279,240,358.77

-

-

-

72,000,000.00
(72,000,000.00)
-

-

-

-

321,000.00

-

-

-

-

-

197,141.67

-

-

9,999,985.00
9,999,985.00

-

560,891.77
560,891.77

160,129.78
160,129.78
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เงินกู้ยืมระยะสั? นจากบุคคลทีเกีย วข้ องกันใน
บริษัทย่ อย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชัน
อินทิเกรเตอร์ จํากัด
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ!มขึ<นจากการซื<อเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย
เพิ!มขึ<น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชัน จํากัด
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ!มขึ<น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
คุณสุ วิทย์ พิพฒ
ั น์ วิไลกุล
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิม! ขึ<น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายงวด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
บาท

ณ วันที!
31 ธันวาคม 2556
บาท

5,500,000.00

-

-

-

1,400,000.00
(4,400,000.00)
2,500,000.00

5,600,000.00
7,500,000.00
(7,600,000.00)
5,500,000.00

-

-

100,000,000.00
(100,000,000.00)
-

-

-

-

50,000,000.00
(50,000,000.00)
2,500,000.00

5,500,000.00

50,000,000.00
(50,000,000.00)
-

-

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยทั<งจํานวน เป็ นการให้กยู้ มื ในรู ป
ตัวg สัญญาใช้เงิน คิดดอกเบี<ยในอัตราร้อยละ 8 เท่ากันทั<งสองปี
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 เงินกูย้ ืมจากกิ จการที!เกี!ยวข้องกันทั<งจํานวน เป็ นการกูย้ ืมในรู ปตัวg
สัญญาใช้เงิน ไม่มีการคิดดอกเบี<ยระหว่างกัน
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินกูย้ ืมจากบุคคลที!เกี!ยวข้องกันทั<งจํานวน เป็ นการกูย้ ืม
โดยมีการทําสัญญา คิดดอกเบี<ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี เท่ากันทั<งสองปี
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39.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั<น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ<นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
39,811,877.29
39,222,859.64
1,419,808.04
773,126.96
41,231,685.33
39,995,986.60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ<นสุดวันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
14,297,877.29
20,143,814.00
877,182.00
379,274.00
15,175,059.29
20,523,088.00

39.4 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั
ประกอบด้วย
รายชื!อบริ ษทั
บริ ษทั ซิงค์ เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั สปริ งนิวส์ คอร์ปอเรชัน! จํากัด
บริ ษทั เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชนั! อินทิเกรเตอร์ จํากัด
บริ ษทั สปริ งนิวส์ มัลติมีเดีย จํากัด
บริ ษทั ร่ วมมือร่ วมใจ จํากัด
บริ ษทั สปริ งนิวส์ เทเลวิชนั! จํากัด
บริ ษทั เคเบิล ไทย โฮลดิ<ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน! จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เพน พับลิชชิ!ง จํากัด
บริ ษทั อควา แอด จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)
คุณสุ วทิ ย์ พิพฒั น์วไิ ลกุล

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ ร้อยละ 99.99
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ ร้อยละ 99.99
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ ร้อยละ 90
บริ ษทั ย่อย โดยการถือหุน้ ร้อยละ 99.99
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั สปริ งนิวส์ คอร์ปอเรชัน! จํากัด ซึ!งถือหุน้ ร้อยละ 99.99
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั สปริ งนิวส์ คอร์ปอเรชัน! จํากัด ซึ!งถือหุน้ ร้อยละ 99.99
มีกรรมการผูม้ ีอาํ นาจร่ วมกันกับบริ ษทั
มีกรรมการผูม้ ีอาํ นาจร่ วมกันกับบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน! จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน! จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน! จํากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

40. สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุมตั ิให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี! ยวกับกิ จการซอฟต์แวร์ ประเภท
Enterprise Software และ Digital Content ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที! 1038(7)/2551 โดยบริ ษทั ได้รับ สิ ทธิ
ประโยชน์บางอย่างเช่น
(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื! องจักรที!นาํ เข้าจากต่างประเทศตามที!คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
อนุมตั ิ
(ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที!ได้จากการประกอบกิจการที!ได้รับการส่ งเสริ มเป็ น
ระยะเวลาแปดปี นับแต่วนั ที!เริ! มมีรายได้จากการประกอบพาณิ ชยกิจจนถึงเดือนมกราคม 2558
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เนื! องจากเป็ นกิ จการที!ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิตามเงื! อนไขและข้อกําหนด
ตามที!ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ที!ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและที!ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสรุ ปได้ดงั นี<
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ<นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2557

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
รวม

กิจการที!ได้รับ

กิจการที!ไม่ได้รับ

การส่ งเสริ ม

การส่งเสริ ม

บาท

บาท

3,092,040.00
3,092,040.00

สําหรับปี สิ< นสุ ดวันที! 31 ธันวาคม 2556
รวม

กิจการที!ได้รับ

กิจการที!ไม่ได้รับ

การส่ งเสริ ม

การส่งเสริ ม

บาท

บาท

บาท

4,066,345.98
9,679,773.23
387,050.00
14,133,169.21

7,158,385.98
9,679,773.23
387,050.00
17,225,209.21

1,686,270.11
1,686,270.11

6,317,818.73
23,879,784.24
30,197,602.97

รวม

บาท
8,004,088.84
23,879,784.24
31,883,873.08

41. รายการทีไม่กระทบกระแสเงินสด

ซื<อสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นเงินเชื!อ
ซื<อสิ นทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!นเป็ นอุปกรณ์ - สุ ทธิ
โอนสิ นค้าคงเหลือเป็ นสิ นทรัพย์เพือ! ให้เช่า - สุ ทธิ
โอนสิ นค้าคงเหลือเป็ นอุปกรณ์ - สุ ทธิ
โอนดอกเบี<ยค้างรับเป็ นเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที!
เกี!ยวข้องกัน
ใบอนุ ญาตให้ใช้คลื!น ความถี!เพื!อให้บริ การโทรทัศ น์
เพิม! ขึ<นจากเจ้าหนี<ค่าใบอนุญาต
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ! ขายที!รับรู้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!น
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที!รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื!น

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ<นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
5,610,671.40
2,533,167.75
2,737,848.42
45,000.00
39,000.00
1,397,622.49
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ<นสุ ดวันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
บาท
บาท
1,140,750.00
505,267.09
39,000.00
138,440.12
-

-

1,096,929.26

19,389,161.04

1,098,200,000.00

-

-

-

110,429,775.68

-

104,935,621.95

-

2,600,726.54

-

511,801.00

-
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42. ภาระผูกพันและหนีส? ิ นทีอาจเกิดขึน?
นอกจากหนี< สินตามที!ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริ ษทั ยังมีภาระผูกพันและหนี< สินที!อาจจะ
เกิดขึ<นดังนี<
42.1 ภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท
ล้านบาท
หนังสื อคํ<าประกัน
1,181.86
18.03
เลตเตอร์ออฟเครดิตที!ยงั ไม่ได้เปิ ดใช้
3.00
3.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท
ล้านบาท
6.68
11.01
3.00
3.00

42.2 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ!งมีภาระผูกพันจากการเป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อให้บริ การ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ช่องรายการข่าวสารและสาระ มีอายุตามสัญญา 15 ปี นับจาก
วันที!ได้รับใบอนุญาตกล่าวคือ ตั<งแต่วนั ที! 25 เมษายน 2557 ถึงวันที! 24 เมษายน 2572 โดยบริ ษทั ย่อย
ดังกล่ าวต้องจ่ายชําระเงิ นรายปี เข้ากองทุ นวิจยั และพัฒนากิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมเพื!อประโยชน์สาธารณะในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายที!ได้จาก
การโฆษณาทั<งทางตรงและทางอ้อมและรายได้อื!นที! เกี! ยวเนื! องกับการให้บริ การที! ได้รับใบอนุ ญาต
หรื อตามอัตราและระยะเวลาที!กสทช. ประกาศกําหนด
42.3 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ! งมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิ จิตอลกับผู ้
ให้บริ การโครงข่ายรายหนึ! งเพื!อขอใช้โครงข่ายจากผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายประเภทที! ใช้คลื! นความถี!
ภาคพื<นดินในระบบดิจิตอลเพื!อเผยแพร่ ช่องออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์เป็ นระยะเวลา 15 ปี นับตั<งแต่
วันที! 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที! 30 มิถุนายน 2572 หากบริ ษทั ย่อยมีความประสงค์จะต่อระยะเวลาตาม
สัญญาภายหลังจากระยะเวลาตามสัญญาสิ< นสุ ดลง บริ ษทั ย่อยต้องแจ้งความประสงค์เป็ นลายลัก ษณ์
อัก ษรให้ ผู ้ให้บริ การโครงข่ายทราบล่ วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วันก่อนครบกําหนดระยะเวลาตาม
สัญญา
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บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันการจ่ายชําระค่าบริ การโครงข่ายซึ! งรวมภาษีมูลค่าเพิ!มแล้ว ดังนี<
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
55.28
17.76
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
253.55
275.72
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
362.14
มากกว่า 10 ปี ขึ<นไป
284.02
รวม
954.99
293.48
42.4 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันกับบุคคลอื!นและบริ ษทั อื!น เกี!ยวกับสัญญาต่างๆ ที!มีสาระสําคัญ ดังนี<
งบการเงินรวม
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
ค่าเช่า : (ล้านบาท)
ภายใน 1 ปี
60.24
1 - 5 ปี
12.30
รวมค่าเช่า
72.54
ค่าเช่า : (ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
ภายใน 1 ปี
0.44
1 - 5 ปี
0.58
รวมค่าเช่า
1.02

31.91
24.22
56.13
0.23
0.38
0.61

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
4.52
3.25
7.77
-

5.41
8.26
13.67
-

42.5 กลุ่ มบริ ษทั มี ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่ าอาคารสํานักงานกับบุคคลอื!นหลายฉบับ ระยะเวลาสัญญา
ตั<งแต่ 3-10 ปี สัญญาเริ! มต้นเดือนธันวาคม 2548 และสิ< นสุ ดเดือนพฤศจิกายน 2559
42.6 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ! งมีสัญญารับบริ การสัญญาณความเร็ วสู งภายในประเทศกับบริ ษทั แห่ งหนึ! งจํานวน
2 ฉบับ โดยคู่สัญญาจะให้บริ การวงจรสื! อสารความเร็ วสู งภายในประเทศและบํารุ งรักษาอุปกรณ์ที!ใช้
ในการบริ ก ารและบริ ก ารอื! นๆ ภายใต้เงื! อ นไขของสั ญญา บริ ษ ทั ย่อ ยมี ภาระผูก พัน ที! จ ะต้องจ่ า ย
ค่าบริ การตามจํานวนเงินที!ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี<มีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี สิ< นสุ ดสัญญาจนถึงเดือน
เมษายน 2558 และเดือนพฤษภาคม 2558 ตามลําดับ
42.7 บริ ษ ทั ย่อยแห่ ง หนึ! ง มี สัญ ญาเพื! อใช้สัญญาณดาวเที ย มกับ บริ ษ ทั แห่ ง หนึ! ง โดยให้บ ริ ก ารสั ญญาณ
ดาวเทียม ภายใต้เงื!อนไขของสัญญา บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที!จะต้องจ่ายค่าบริ การตามจํานวนเงินที!
ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี<มีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี สิ< นสุ ดสัญญาจนถึงเดือนเมษายน 2560
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42.8 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ! งมีสัญญาเพื!อใช้บริ การในการรวมสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุท< งั สัญญาณภาพและ
สัญญาณเสี ยงกับบริ ษทั แห่งหนึ!งโดยใช้บริ การในการรวมสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุท< งั สัญญาณภาพ
และสัญญาณเสี ย ง ภายใต้เงื! อนไขของสัญ ญา บริ ษทั ย่อยมี ภาระผูกพันที! จะต้องจ่ ายค่ าบริ ก ารตาม
จํานวนเงินที!ระบุไว้ในสัญญา สัญญานี<มีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี สิ< นสุ ดสัญญาจนถึงเดือนเมษายน 2560
42.9 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ!งมีสัญญาก่อสร้างเพื!อปรับปรุ งสตูดิโอสํานักข่าว โดยมีภาระผูกพันที!จะต้องจ่ายค่า
ก่อสร้างตามสัญญาจํานวนเงิน 34.04 ล้านบาท
42.10 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ! งมีสัญญาเพื!อใช้บริ การสื! อโฆษณากับบริ ษทั แห่ งหนึ! งโดยใช้บริ การสถานที!ติดตั<ง
และขนาดของสื! อโฆษณา ภายใต้เงื!อนไขของสัญญา บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที!จะต้องจ่ายค่าบริ การ
ตามจํานวนเงินที!ระบุไว้ใ นสัญญา สัญญานี< มีกาํ หนดระยะเวลา 3 เดือน สิ< นสุ ดสัญญาเดื อนมีนาคม
2558
42.11 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาสั!งซื< อสารคดี กบั บริ ษทั แห่ งหนึ! ง เพื!อนําไปใช้เผยแพร่ ให้
ผูช้ มในโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอล ตามใบอนุ ญาตและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ จํานวนปี ละ 500 ชัว! โมง เป็ นระยะเวลา
1 ปี โดยให้สิทธิ ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จํานวน 2 ครั<งต่อตอน สัญญามีระยะเวลาตั<งแต่
วันที! 10 ตุลาคม 2557 ถึงวันที! 9 ตุลาคม 2558 หากบริ ษทั ย่อยมีความประสงค์จะต่อระยะเวลาตาม
สัญญาภายหลังจากระยะเวลาตามสัญญาสิ< นสุ ดลง บริ ษทั ย่อยต้องแจ้งความประสงค์เป็ นลายลัก ษณ์
อัก ษรเมื!อครบกําหนดสัญญา ดังนี<
ณ วันที!
ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท
ล้านบาท
ระยะเวลาภายใน 1 ปี
42.00
42.12 หนี<สินที!อาจจะเกิดขึ<น
ก) ตามที!กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 10 บริ ษทั มีงานโครงการที!เลยกําหนดระยะเวลาการส่ ง
มอบและได้ถูกยกเลิ ก ซึ! งบริ ษทั อาจมี ภาระหนี< สินที! อาจจะเกิ ดขึ< นจากผลขาดทุ นจากการเรี ยกร้ อง
ค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายจากการไม่ปฎิ บตั ิตามสัญญา ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ยังไม่ได้มีการตั<ง
ประมาณการผลขาดทุนที!อาจจะเกิดขึ<นดังกล่าว เนื!องจากยังอยูใ่ นระหว่างการเจรจากับคู่สัญญา และ
ยังไม่ทราบผล
ข) บริ ษทั มีคดีความฟ้ องร้อง 2 คดีเพื!อให้ชาํ ระหนี< และถูกลูกหนี< ดงั กล่าวฟ้ องแย้งให้บริ ษทั
รั บผิดค่ าปรั บและค่ าเสี ยหายจํานวน 3.84 ล้านบาท ซึ! งบริ ษ ทั ได้ต< งั ประมาณการหนี< สิ นจากคดี ความ
ฟ้ องร้องไว้แล้วจํานวนประมาณ 2.41 ล้านบาท ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557 คดีที! 1 อยูร่ ะหว่างการเจรจา
ประนี ประนอมเพื!อเสนองานใหม่ ซึ! งฝ่ ายบริ หารคาดว่าจะสามารถตกลงกันได้ ทั<งนี< ศาลนัดสื บพยาน
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โจทก์ในวันที! 9-11 กุมภาพันธ์ 2559 และนัดสื บพยานจําเลยในวันที! 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 และคดีที! 2
คดียงั อยูภ่ ายใต้กระบวนการพิจารณาของศาล
ค) บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ!งมีคดีถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการที!บริ ษทั ย่อยได้ถ่ายทอดรายการ
ทางสถานี โทรทัศน์แห่ งหนึ! งเมื! อวันที! 28 มีนาคม 2557 ซึ! งอาจก่ อให้เกิ ดความเข้าใจผิดต่อประชาชน
โดยทัว! ไปต่อโจทก์ โจทก์จึงได้ฟ้องร้องให้บริ ษทั ย่อย กรรมการของบริ ษทั ย่อยและบุคคลอื!นที!เกี! ยวข้อง
กับการถ่ายทอดรายการดังกล่าวรวมทั<งสิ< น 6 รายให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสี ยหายจํานวน 115.00 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี<ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ องร้ องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จ โดยศาลได้นดั
สื บพยานในวันที! 21-24 เมษายน 2558 และคดี ดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้กระบวนพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื! อว่าผลของคดี ดงั กล่ าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิ นของ
บริ ษทั ย่อย
ง) บริ ษทั มีภาระคํ<าประกันให้กบั บริ ษทั สปริ งนิวส์ คอร์ ปอเรชัน! จํากัด ซึ! งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ย
ในการขอกู้ยืมเงิ นแบบมี วงเงิ นแฟคเตอริ! ง (Factoring) กับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ! งในวงเงิ น 5
ล้านบาท โดยมี อตั ราดอกเบี< ยร้ อยละ 13.2 ต่อปี และค่าธรรมเนี ยมอัตราร้ อยละ 12 ต่อปี จนถึ ง ณ
ปัจจุบนั บริ ษทั ย่อยยังไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว
จ) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ! งมีภาระคํ<าประกันร่ วมกันในวงเงิ นเลตเตอร์ ออฟเครดิ ต
เพื!อใช้ในการซื< อสิ นค้าจํานวน 3 ล้านบาท
43. สั ญญาการเข้ าร่ วมลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาการเข้าร่ วมลงทุน เมื!อวันที! 7 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างบริ ษทั สปริ งนิวส์
เทเลวิชนั! จํากัด และบริ ษทั สปริ งนิวส์ คอร์ ปอเรชัน! จํากัด (คู่สัญญาฝ่ ายที!หนึ! ง) บริ ษทั ตงฮั<ว คอมมูนิเคชัน! ส์
จํากัด (มหาชน) (คู่สัญญาฝ่ ายที!สอง) และบริ ษทั โซลูชนั! คอนเนอร์ (1998) จํากัด(มหาชน) (ผูร้ ับประกัน)
จากการที!บริ ษทั สปริ งนิ วส์ เทเลวิชนั! จํากัด ประสงค์หาผูร้ ่ วมลงทุน โดยจะดําเนิ นการเพิ!มทุนจดทะเบียน
จากเดิม 5 ล้านบาท เป็ น 1,000 ล้านบาท และให้บริ ษทั ตงฮั<ว คอมมูนิเคชัน! ส์ จํากัด (มหาชน) เข้ า ร่ วมลงทุ น
ในบริ ษทั ดั ง กล่ า วโดยการซื< อหุ ้ น เพิ! ม ทุ น สัญญาการเข้าร่ วมลงทุน มีเงื!อนไขการลงทุน ดังนี<
1. คู่สัญญาฝ่ ายที!หนึ! งตกลงดําเนิ นการให้บริ ษทั ได้มาซึ! งใบอนุ ญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อให้
บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริ การทางธุ รกิจระดับชาติ (หมวดหมู่ช่องรายการ
ข่าวสารและสาระ)
2. บริ ษทั สปริ งนิวส์ เทเลวิชนั! จํากัด ตกลงดําเนิ นการเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 5
ล้านบาท เป็ น 1,000 ล้านบาท และเรี ยกชําระค่าหุ ้นให้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของกฎหมาย
และบริ ษทั
3. คู่สัญญาฝ่ ายที!หนึ!งตกลงดําเนินการตามข้อ 1 และ 2 ตามลําดับ ให้เสร็ จเรี ยบร้อยภายในวันที!
30 กันยายน 2557
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4. เมื!อคู่สัญญาฝ่ ายที!หนึ! งดําเนิ นการตามข้อ 3 เรี ยบร้อยแล้ว คู่สัญญาฝ่ ายที!หนึ! งตกลงให้สิทธิ
คู่สัญญาฝ่ ายที!สองและ/หรื อบริ ษทั ที!เกี!ยวข้องกัน ซื< อหุ ้นของคู่สัญญาฝ่ ายที!หนึ! งก่อนบุคคล
อื!นในสัดส่ วนไม่ต!าํ กว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ใน
ราคาที! ตราไว้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที! บริ ษทั สปริ งนิ วส์ เทเลวิชั!น จํากัด จด
ทะเบียนเพิม! ทุนสําเร็ จ ตามข้อ 2
5. หากคู่สัญญาฝ่ ายที!สอง มีความประสงค์จะซื< อหุ ้นของบริ ษทั สปริ งนิ วส์ คอร์ ปอเรชัน! จํากัด
บริ ษทั ดังกล่าวจะต้องดําเนิ นการปรับโครงสร้างของทุนให้เป็ นบวก ก่อนการใช้ สิ ทธิ ใ น
การซื< อหุ น้ เพิ!มทุนของบริ ษทั สปริ งนิวส์ เทเลวิชนั! จํากัด
6. เมื! อคู่ สัญญาฝ่ ายที! หนึ! งได้ม าซึ! ง ใบอนุ ญาตเรี ย บร้ อยแล้ว ตกลงให้คู่สั ญญาฝ่ ายที! ส องส่ ง
ตัวแทนเพื!อเข้าร่ วมดําเนิ นการในรายการที! มีความรู ้ ความชํานาญหรื อในการจัดสรรเวลา
ให้แก่ คู่สัญญาฝ่ ายที!สองในการทํารายการ โดยจ่ายค่าตอบแทนในอัตราไม่น้อยกว่าอัตรา
มาตรฐานหรื อในอัตราที!ได้ตกลงกันแล้วแต่กรณี
7. คู่สัญญาฝ่ ายที!หนึ! งตกลงให้คู่สัญญาฝ่ ายที!สองส่ งผูแ้ ทนเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั สปริ งนิวส์
เทเลวิชนั! จํากัด ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 4 ของกรรมการบริ ษทั และจะเพิ!มจํานวนกรรมการตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ ของคู่สัญญาฝ่ ายที!สอง
8. กําหนดเรื! องที!จะกระทําได้เมื!อมีมติที!ประชุ มคณะกรรมการโดยต้องมีผูแ้ ทนของคู่สัญญา
ฝ่ ายที!สองเห็นชอบด้วย
9. ระหว่างการดําเนินการตามสัญญาการเข้าร่ วมลงทุน คู่สัญญาฝ่ ายที!หนึ! งจะต้องจัดทําและส่ ง
รายงานความคืบหน้าของบริ ษทั ให้คู่สัญญาฝ่ ายที!สองเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไม่เกินวันที! 15
ของเดือนถัดไป โดยรายงานดังกล่าวจะเป็ นไปตามความเห็นชอบร่ วมกันของทั<งสองฝ่ าย
การบอกเลิกสัญญา
คู่ สั ญญาฝ่ ายที! ส องมี สิ ท ธิ บอกเลิ ก สั ญ ญาร่ ว มทุ น และมี สิ ท ธิ เรี ย กคื นเงิ น ลงทุ นทั<งหมดหรื อ
บางส่ วนที!คู่สัญญาฝ่ ายที!สองนําไปร่ วมลงทุน พร้อมค่าเสี ยโอกาสในการลงทุนในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของ
เงินลงทุน นับแต่วนั ที!คู่สัญญาฝ่ ายที!สองโอนเงินร่ วมลงทุนจนกว่าคู่สัญญาฝ่ ายที!หนึ! งชําระคืนครบถ้วน โดย
คู่สัญญาฝ่ ายที!หนึ! งตกลงดําเนิ นการให้เรี ยบร้อยภายใน 45 วันนับแต่วนั ที!คู่สัญญาฝ่ ายที!สองได้แจ้งให้ทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการยกเลิกสัญญา หากเกิดกรณี อย่างใดอย่างหนึ!งต่อไปนี<
(ก) บริ ษทั สปริ งนิ วส์ เทเลวิชนั! จํากัด ไม่ได้รับใบอนุ ญาต ภายในระยะเวลาที!กาํ หนดโดย
กสทช.
(ข) บริ ษทั สปริ งนิ วส์ เทเลวิชนั! จํากัด ไม่สามารถเพิ!มทุนตามจํานวนที!ระบุตามข้อ 2 ได้
ภายในวันที! 30 กันยายน 2557
(ค) ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามงบการเงินปี 2557 ตํ!ากว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน
(ง) เมื!อคู่สัญญาผิดเงื!อนไขตามข้อ 5 ถึงข้อ 9
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การรับประกัน
เพื!อเป็ นการประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ ายที!หนึ! งบริ ษทั โซลูชนั! คอนเนอร์ (1998)
จํากัด (มหาชน) ตกลงว่า กรณี มีการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญาฝ่ ายที!สอง หากคู่สัญญาฝ่ ายที!หนึ! งไม่สามารถ
ดําเนิ นการในการจ่ายคืนเงิ นลงทุนทั<งหมดหรื อบางส่ วนที!คู่สัญญาฝ่ ายที!สองนําไปร่ วมลงทุน พร้ อมค่าเสี ย
โอกาสในการลงทุนในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของเงินลงทุน ภายในภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที!ได้มีการบอก
เลิกสัญญาของคู่สัญญาฝ่ ายที!สอง บริ ษทั โซลูชนั! คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) ตกลงจะเป็ นผูช้ าํ ระเงิน
ให้แก่คู่สัญญาฝ่ ายที! สองทันที นับแต่ วนั ที! ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาฝ่ ายที! ส องถึ งเหตุ ดงั กล่ าวเป็ นลายลักษณ์
อักษร หากบริ ษทั โซลูชนั! คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) ไม่ดาํ เนิ นการจะยินยอมให้คู่สัญญาฝ่ ายที!สอง
ฟ้ องร้องบังคับคดีพร้อมกับคู่สัญญาฝ่ ายที!หนึ!งในฐานะผูค้ < าํ ประกันและลูกหนี<ร่วมได้ทนั ที
นอกจากนี< คู่สัญญาฝ่ ายที!สองตกลงชําระเงิ นลงทุนจํานวน 250 ล้านบาทในวันทําสัญญานี< ให้แก่
บริ ษทั สปริ งนิวส์ เทเลวิชนั! จํากัด เพื!อเป็ นการชําระค่าหุ ้นเพิ!มทุนที!คู่สัญญาฝ่ ายที!สองใช้สิทธิ ซ<ื อหุ ้นเพิ!มทุน
ซึ!งบริ ษทั สปริ งนิวส์ เทเลวิชนั! จํากัด ได้รับชําระเงินลงทุนดังกล่าวแล้วเมื!อวันที! 7 กุมภาพันธ์ 2557
ต่อมาเมื!อวันที! 28 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ตงฮั<ว คอมมูนิเคชั!นส์ จํากัด (มหาชน) ได้แจ้งยกเลิ ก
สัญญาการเข้าร่ วมลงทุนในบริ ษทั สปริ งนิ วส์ เทเลวิชนั! จํากัด เนื!องจากบริ ษทั ตงฮั<ว คอมมูนิเคชัน! ส์ จํากัด
(มหาชน) ได้แจ้งว่ากําลังอยูร่ ะหว่างสรุ ปข้อตกลงในธุ รกิจอื!น ซึ! งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที!เร็ วกว่า โดย
บริ ษทั ย่อยได้จ่ายคืนเงินมัดจําเงินลงทุนจํานวน 250.00 ล้านบาท พร้อมค่าเสี ยโอกาสในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี
รวมจํานวน 264.71 ล้านบาทให้แก่บริ ษทั ดังกล่าวแล้วเมื!อวันที! 5 สิ งหาคม 2557
44. สั ญญายืมหุ้น
บริ ษ ทั ได้เข้า ทํา สัญญายืมหุ ้น เมื! อวันที! 7 กุ มภาพันธ์ 2557 ระหว่า งบริ ษ ทั โซลู ชั!น คอนเนอร์
(1998) จํากัด (มหาชน) (ผูย้ ืม) และนายวิชยั ทองแตง (ผูใ้ ห้ยืม) เพื!อนําไปวางเป็ นหลักประกันต่อสถาบัน
การเงิ นสําหรับการออกหนังสื อคํ<าประกันธนาคารที!ผยู ้ ืมจะได้เข้าทํารายการกับสถาบันการเงิ นจํานวน 100
ล้านหุ น้ โดยกําหนดคืนหุ น้ ที!ยมื ให้แก่ผใู ้ ห้ยมื ภายในวันที! 15 มีนาคม 2557 จํานวน 55 ล้านหุ ้นและในวันที! 30
เมษายน 2557 จํานวน 45 ล้านหุน้
หากผูย้ ืมไม่สามารถคืนได้ตามเงื! อนไข ผูย้ ืมตกลงชําระค่าปรับให้แก่ผใู ้ ห้ยืมในอัตราราคาหุ ้นตาม
มูลค่าตลาด (คํานวณเฉลี!ย 2 เดือนย้อนหลัง) คูณด้วยอัตราดอกเบี<ยร้อยละ 12 ต่อปี คํานวณนับถัดจากวันที!
ครบกําหนดระยะเวลาคืนหุ น้ ในแต่ละงวดจนกว่าผูใ้ ห้ยมื จะได้รับหุ น้ คืนจากผูย้ มื ครบถ้วน
เมื!อวันที! 4 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ไถ่ถอนหุ น้ คืนให้แก่ผใู ้ ห้ยมื และบริ ษทั สปริ งนิ วส์ เทเลวิชนั! จํากัดได้
จ่ายชําระค่าธรรมเนียมตามสัญญายืมหุ น้ ให้แก่ผใู ้ ห้ยมื หุน้ แล้วจํานวน 104.63 ล้านบาท
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45. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
45.1 ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั< งที! 2/2558 เมื! อ วันที! 23 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 มี ม ติ
สําคัญ ดังนี<
1) พิจารณาอนุมตั ิการเปลี!ยนชื! อบริ ษทั จากบริ ษทั โซลูชนั! คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน)
เป็ นชื! อ บริ ษทั นิ วส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ ปอเรชัน! จํากัด (มหาชน) และการเปลี! ยนชื! อย่อบริ ษทั ใน
ระบบการซื< อขายหลักทรัพย์จาก SLC เป็ น NEWS และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับ
ของบริ ษทั เพื!อให้สอดคล้องกับการเปลี!ยนชื!อบริ ษทั
2) พิจารณายกเลิ กการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ!มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด และ/หรื อ ผูล้ งทุน
สถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนที!มีลกั ษณะเฉพาะ (Private Placement) ตามที!ประชุ มวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ครั<งที! 2/2557 เมื!อวันที! 3 ตุลาคม 2557 ได้อนุมตั ิไว้ ในส่ วนที!ยงั ไม่ได้จดั จําหน่าย
ทั<งหมด
3) พิจารณาอนุ ม ตั ิ ย กเลิ กการเสนอขายหุ ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ บุ ค คลในวงจํา กัด และ/หรื อ
ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนที!มีลกั ษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวนไม่เกิ น
1,400,000,000 บาท ตามที!ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั<งที! 2/2557 เมื!อวันที! 3 ตุลาคม 2557 ได้
มีมติอนุมตั ิไว้
4) พิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,680,660,688 บาท เป็ น 33,403,684,700
บาทโดยยกเลิกหุ น้ สามัญที!จดั สรรไว้และไม่ได้จาํ หน่าย จํานวน 66,123,533,346 หุ ้น มูลค่าที!
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเปลี!ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษทั เพื!อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
5) พิจารณาอนุมตั ิการเปลี!ยนแปลงจํานวนหุ ้นและมูลค่าหุ ้นที!ตราไว้จากหุ ้นละ 1.00 บาท เป็ น
5.00 บาท โดยการรวมหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบียนจาก 33,403,684,700 หุ ้น มูลค่าที!
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ ้นสามัญจดทะเบียนจํานวน 6,680,736,940 หุ ้น มูลค่าที!ตราไว้
หุ ้นละ 5.00 บาท และหุ ้นสามัญจดทะเบียนชําระแล้วจากเดิมจํานวน 31,460,105,400 หุ ้น
มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ ้นสามัญจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 6,292,021,080
หุน้ มูลค่าที!ตราไว้หุน้ ละ 5.00 บาท
6) พิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้ นสามัญเพิ!มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด และ/หรื อ
ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนที!มีลกั ษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 10,000
ล้านหุ ้น มูลค่าที!ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาทโดยกําหนดราคาเสนอขายไว้ไม่ต!าํ กว่าร้ อยละ 90
ของราคาตลาด (หรื อส่ วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด)
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7) พิจารณาอนุ มตั ิออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!จะซื< อหุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที! 5
จํานวน 2,097,340,360 หน่ วยในอัตรา 3 หุ ้นสามัญเพิ!มทุนได้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที!จะซื< อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที! 5 จํานวน 1 หน่วย ราคาใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ 0.60
บาทต่อหน่วย
8) พิจารณาอนุ มตั ิเพิ!มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 6,680,736,940
บาท เป็ น 18,778,077,300 บาท โดยออกเป็ นหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 12,097,340,360 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ที!ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ เพื!อให้สอดคล้องกับการ
เพิ!มทุนจดทะเบียน
45.2 บริ ษทั ย่อยมีคดีถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการที!บริ ษทั ย่อยได้ถ่ายทอดรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่ ง
หนึ!งเมื!อวันที! 13 มกราคม 2558 ซึ! งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อประชาชนโดยทัว! ไปต่อโจทก์ โจทก์จึง
ได้ฟ้ องร้ องให้บริ ษ ทั ย่อย กรรมการของบริ ษ ทั ย่อยและบุ คคลอื! นที! เกี! ยวข้องกับการถ่ ายทอดรายการ
ดังกล่าว รวมทั<งสิ< น 4 รายให้ร่วมกันโฆษณาคําพิพากษาทั<งหมดในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 10
วัน และขึ<นภาพข้อความและอ่านข้อความในรายการหนึ! งอย่างน้อย 3 ตอน โดยศาลได้นดั ไต่สวนมูลฟ้ อง
ในวันที! 16 มีนาคม 2558 และคดีดงั กล่าวอยูภ่ ายใต้กระบวนพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ย่อยเชื!อว่าผลของคดีดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินของบริ ษทั ย่อย
45.3 ตามรายงานการประชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ จํา กัด (บริ ษ ทั ย่อ ยทางอ้อ ม)
ครั< งที! 1/2558 วันที! 30 มกราคม 2558 ที!ประชุมได้พิจารณาว่าเนื!องจากบริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนสะสม
จํานวนมากและขาดสภาพคล่องทางการเงินตลอดมาและไม่มีแนวโน้มที!จะดีข< ึน ที!ประชุมได้มีมติให้
หยุดดําเนินกิจการชัว! คราวตั<งแต่วนั ที! 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นต้นไป
46. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่
บริ ษทั ได้จดั ประเภทบางรายการในงบการเงิ นที! นาํ มาแสดงเปรี ยบเที ยบใหม่เพื!อให้สอดคล้องกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปั จจุบนั ซึ! งไม่มีผลต่อกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที!
ได้รายงานไว้แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี<
ตามงบการเงินรวม
ตามที!รายงานไว้เดิม จัดประเภทใหม่
บาท
บาท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ใบอนุญาตให้ใช้คลื!นความถี!เพื!อให้บริ การ
โทรทัศน์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!น

29,038,585.26

23,000,000.00
23,000,000.00

ตามที!รายงานใหม่
บาท

23,000,000.00
6,038,585.72

79

47. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงิ น นี< ไ ด้รั บ อนุ ม ตั ิ ใ ห้อ อกงบการเงิ น โดยกรรมการผู ม้ ี อ าํ นาจของบริ ษ ทั ในวัน ที!
23 กุ มภาพันธ์ 2558
_____________________________________

(TRANSLATION)
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders and Board of Directors of SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY
LIMITED
I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of
SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiaries and of SOLUTION
CORNER (1998) PUBLIC COMPANY LIMITED, which comprise the consolidated and separate statements
of financial position as at 31 December 2014, and the consolidated and separate statements of
comprehensive income, the consolidated and separate statements of changes in shareholders’ equity and
the consolidated and separate statements of cash flows for the year then ended, and a summary of
significant accounting policies and other explanatory information.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Financial Reporting Standards, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.
I conducted my audit in accordance with Standards on Auditing. Those standards require that I comply
with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the
financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment,
including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the
entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of

2

accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as
evaluating the overall presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for my audit opinion.
Opinion
In my opinion, the consolidated and separate financial statements of SOLUTION CORNER
(1998) PUBLIC COMPANY LIMITED and its subsidiaries and of SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC
COMPANY LIMITED present fairly, in all material respects, the consolidated and separate financial
position as at 31 December 2014, and their financial performance and cash flows for the year then ended
in accordance with Financial Reporting Standards.
Other Matter
The consolidated and separate financial statements of SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC
COMPANY LIMITED and its subsidiaries and of SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY
LIMITED for the year ended 31 December 2013, were audited by another auditor in the same firm with me
who expressed an unmodified opinion as report dated 25 February 2014.

(Miss Wanraya Puttasatiean)
Certified Public Accountant Registration No. 4387

S.K. Accountant Services Company Limited
Bangkok,
23 February 2015
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SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2014

Notes
ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and Cash Equivalent
Temporary Investments
Trade Receivables and Other-Net
Unbilled Work in Progress-Net
Finance Lease Receivables Due within One Year
Inventories-Net
Short-term Loans and
Interest Receivables to Related Companies-Net
Short-term Loans to Other Company
Short-term Loans to Employee
Assets Held for Sale
Total Current Assets
NON-CURRENT ASSETS
Finance Lease Receivables
Deposit at Bank used as Collateral
Investments in Subsidiaries-Net
Investments in Related Company
Long-term Investments
Assets for Rent-Net
Investment Property-Net
Equipment-Net
Goodwill
Intangible Assets-Net
License to Use the Frequency for Television Service
Other Non-Current Assets
TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASSETS

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht

7
8
9
10
11
12

409,958,453.23
132,601,000.00
185,956,210.31
231,513.01
7,788,643.66

221,156,692.56
10,640,400.00
117,564,475.18
8,403,008.13
8,916,054.80
10,041,143.90

330,156,234.52
132,600,000.00
25,894,032.92
231,513.01
530,915.23

199,511,652.35
10,640,400.00
50,436,798.06
8,403,008.13
8,916,054.80
394,072.70

39.2
13

677,805.70
13,147.94
737,226,773.85

2,400,000.00
890,125.11
13,147.94
380,025,047.62

1,175,852,782.74
33,614.70
13,147.94
1,665,312,241.06

279,240,358.77
123,107.81
13,147.94
557,678,600.56

11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

45,181,528.35
1,186,530,151.53
944,972,247.00
1,106,594.68
6,836,519.58
199,780,007.00
4,392,169.35
1,258,530,776.27
8,669,900.25
3,655,999,894.01
4,393,226,667.86

49,232,416.30
117,513,512.82
15,023,076.60
357,020.82
7,351,735.45
53,600,228.22
4,605,403.08
23,000,000.00
6,038,585.26
276,721,978.55
656,747,026.17

45,181,528.35
3,715,522.44
1,019,996,955.00
944,972,247.00
823,706.04
6,836,519.58
7,635,577.13
280,749.64
1,556,298.03
2,030,999,103.21
3,696,311,344.27

49,232,416.30
117,423,512.82
9,999,970.00
267.84
7,351,735.45
9,300,882.60
174,920.31
1,468,298.04
194,952,003.36
752,630,603.92
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SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2014

Notes
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES
Bank Overdrafts
Trade Payables and Other
Current Portion of License to Use the Frequency for
Television Service Payable
Current Portion of Liabilities under Finance Lease Agreements
Short-term Loans from Related Company
Short-term Loans from Related Person
Short-term Loans from Other Person
Provisions of Liabilities
TOTAL CURRENT LIABILITIES

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht

24
25

1,593,603.41
118,359,807.32

75,770.24
62,556,163.55

37,069,117.20

21,873,537.40

23
26
39.2
39.2

175,800,000.00
1,521,752.20
2,500,000.00
1,300,000.00
4,902,061.09
305,977,224.02

1,311,730.00
5,500,000.00
7,859,330.41
77,302,994.20

373,229.13
9,999,985.00
4,902,061.09
52,344,392.42

243,684.47
7,859,330.41
29,976,552.28

922,400,000.00
2,924,839.44
6,193,896.48
931,518,735.92
1,237,495,959.94

2,296,221.27
5,111,812.10
1,373,538.43
8,781,571.80
86,084,566.00

927,009.79
2,667,168.00
3,594,177.79
55,938,570.21

312,674.94
2,281,472.00
2,594,146.94
32,570,699.22

100,680,660,688.00
-

3,712,369,800.00

100,680,660,688.00
-

3,712,369,800.00

30,460,105,358.00
30,460,105,358.00
2,462,258,000.00
(25,920,723,423.78) (1,177,702,328.00) (25,920,723,423.78)

2,462,258,000.00
(1,177,702,328.00)
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NON-CURRENT LIABILITIES
License to Use the Frequency for Television Service Payable
Financial Lease Agreements Liabilities-Net
Employee Benefit Obligation
Deferred Tax Liabilities
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITIES
SHAREHOLDERS' EQUITY
Share Capital
Authorized Share Capital
100,680,660,688 Ordinary Shares @ Baht 1.00
3,712,369,800 Ordinary Shares @ Baht 1.00
Issued and Paid-Up Share Capital
30,460,105,358 Ordinary Shares @ Baht 1.00
2,462,258,000 Ordinary Shares @ Baht 1.00
Discount on Issue of Share
Retained Earnings (Deficit)
Appropriated
Legal Reserve
Retained Earnings (Deficit)
Other Components of Equity
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY OF THE COMPANY
Non-Controlling Interests
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.

23
26
28
29

30

2,790,000.00
(1,279,027,379.43)
(104,935,621.95)
3,158,208,932.84
(2,478,224.92)
3,155,730,707.92
4,393,226,667.86

2,790,000.00
(721,637,061.47)
5,494,153.73
571,202,764.26
(540,304.09)
570,662,460.17
656,747,026.17

2,790,000.00
(796,863,538.21)
(104,935,621.95)
3,640,372,774.06
3,640,372,774.06
3,696,311,344.27

2,790,000.00
(567,285,767.30)
720,059,904.70
720,059,904.70
752,630,603.92
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SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended 31 December 2014
CONSOLIDATED
SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
FINANCIAL STATEMENTS
Notes
31 December 2014 31 December 2013 31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
Baht
Baht
Revenues from Services
131,879,395.67
103,178,335.30
7,158,385.98
8,004,088.84
Revenues from Sales
92,061,285.50
113,002,102.84
9,679,773.23
23,879,784.24
Revenues from Assets for Rent
156,000.00
387,050.00
TOTAL REVENUES
224,096,681.17
216,180,438.14
17,225,209.21
31,883,873.08
Costs of Services
(322,636,096.79)
(145,743,701.59)
(5,488,501.63)
(9,473,460.06)
Costs of Sales
(68,100,048.15)
(82,999,108.67)
(3,846,714.36)
(17,189,438.30)
Costs of Assets for Rent
(145,570.07)
(145,570.07)
TOTAL COST
(390,881,715.01)
(228,742,810.26)
(9,480,786.06)
(26,662,898.36)
GROSS PROFIT(LOSS)
(166,785,033.84)
(12,562,372.12)
7,744,423.15
5,220,974.72
Interest Income
13,524,442.83
3,923,243.03
79,949,339.48
11,193,420.77
Other Income
29,710,434.74
8,517,959.36
8,939,282.60
5,044,750.71
Selling and Service Expenses
(98,869,367.66)
(45,578,020.60)
(6,346,080.95)
(4,267,124.40)
Administrative Expenses
(190,651,947.15)
(136,325,112.35)
(61,555,996.31)
(63,629,978.33)
Share Loan Agreement Fee
44
(104,629,449.45)
Doubtful Debts and Bad Debts
(40,113,917.65)
(2,967,643.32) (258,267,399.32)
(4,113,521.14)
Loss from Impairment Investments
(9,000,000.00)
Loss from Impairment of Goodwill
(11,566,557.82)
Finance Costs
(4,114,127.15)
(1,114,730.61)
(553,140.56)
(69,062.77)
PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAXES (EXPENSES) REVENUES
(561,928,965.33)
(197,673,234.43) (230,089,571.91)
(59,620,540.44)
(Expenses) Income Taxes Revenues
34
PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
(561,928,965.33)
(197,673,234.43) (230,089,571.91)
(59,620,540.44)
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Gain (Loss) on Revaluating Available-for-Sale Investments Net of Income Tax
(110,429,775.68)
5,163,646.04 (104,935,621.95)
2,600,726.54
511,801.00
Actuarial Gain (Loss) - Net of Income Tax
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE YEAR
(669,758,014.47)
(192,509,588.39) (334,513,392.86)
(59,620,540.44)
PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE :
Equity Holders of the Company
Non-Controlling Interests
PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR

(559,974,699.13)
(1,954,266.20)
(561,928,965.33)

(197,418,103.43)
(255,131.00)
(197,673,234.43)

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) ATTRIBUTABLE :
Equity holders of the Company
Non-Controlling Interests
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE YEAR

(667,820,093.64)
(1,937,920.83)
(669,758,014.47)

(192,254,457.39)
(255,131.00)
(192,509,588.39)

(0.12)

(0.10)

BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.
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(0.05)

(0.03)
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Notes
Balance as at 31 December 2012
Issuance of Additional Ordinary Shares
Increased in Non-Controlling Interests
Comprehensive Income (Expense) for the year
Balance as at 31 December 2013
Issuance of Additional Ordinary Shares
Comprehensive Income (Expense) for the year
Balance as at 31 December 2014

30

30

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.

SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
For the year ended 31 December 2014
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Issued and
Discount
Retained Earnings (Deficit)
Other Components of Equity
Paid-up
on Issue of
Appropriated
Unappropriated
Gains (Loss) on
Share Capital
Shares
Legal Reserve
Remeasuring Availablefor-Sale InvestmentsNet Income Tax
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
1,515,258,000.00
(737,347,328.00)
2,790,000.00
(524,218,958.04)
330,507.69
947,000,000.00
(440,355,000.00)
(197,418,103.43)
5,163,646.04
2,462,258,000.00 (1,177,702,328.00)
2,790,000.00
(721,637,061.47)
5,494,153.73
27,997,847,358.00 (24,743,021,095.78)
(557,390,317.96)
(110,429,775.68)
30,460,105,358.00 (25,920,723,423.78)
2,790,000.00 (1,279,027,379.43)
(104,935,621.95)

Total
Sharehloder of
the Company

Baht
256,812,221.65
506,645,000.00
(192,254,457.39)
571,202,764.26
3,254,826,262.22
(667,820,093.64)
3,158,208,932.84

Non-Controlling
Interests

Baht
(285,173.09)
(255,131.00)
(540,304.09)
(1,937,920.83)
(2,478,224.92)

Total

Baht
256,812,221.65
506,645,000.00
(285,173.09)
(192,509,588.39)
570,662,460.17
3,254,826,262.22
(669,758,014.47)
3,155,730,707.92
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SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
For the year ended 31 December 2014
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
Issued and
Discount
Retained Earnings (Deficit)
Paid-up
on Issue of
Appropriated
Unappropriated
Share Capital
Shares
Legal Reserve
Notes
Balance as at 31 December 2012
Issuance of Additional Ordinary Shares
Comprehensive Income (Expense) for the year
Balance as at 31 December 2013
Issuance of Additional Ordinary Shares
Comprehensive Income (Expense) for the year
Balance as at 31 December 2014

30

30

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.

Baht
1,515,258,000.00
947,000,000.00
2,462,258,000.00
27,997,847,358.00
30,460,105,358.00

Baht
(737,347,328.00)
(440,355,000.00)
(1,177,702,328.00)
(24,743,021,095.78)
(25,920,723,423.78)

Baht
2,790,000.00
2,790,000.00
2,790,000.00

Baht
(507,665,226.86)
(59,620,540.44)
(567,285,767.30)
(229,577,770.91)
(796,863,538.21)

Other Components of Equity
Gains (Loss) on
Remeasuring Availablefor-Sale InvestmentsNet Income Tax
Baht
(104,935,621.95)
(104,935,621.95)

Total

Baht
273,035,445.14
506,645,000.00
(59,620,540.44)
720,059,904.70
3,254,826,262.22
(334,513,392.86)
3,640,372,774.06
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SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOW
For the year ended 31 December 2014

Notes
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit (Loss) before Income Tax
Adjustment to Profit (Loss) before Income Taxes for Cash Received (Paid) from Operations
Depreciation and Amortization
Amortization License to Use the Frequency for Television Service
Doubtful Debts-Trade and Other Receivable (Reversal)
Doubtful Debts-Unbilled Work in Progress
Doubtful Debts-Financial Lease Receivables
Doubtful Debts-Short-term Loans and Interest Receivables to Related Companies
Doubtful Debts-Short-term Loans to Other Companies
Bad Debts
Loss from Decline in Value of Inventories
Transfer Inventories to Expense
(Gain) from Selling of Securities
Loss from Impairment of Investments
Loss from Written-off of Fixed Assets
Loss from Written-off of Intangible Assets
Loss from Damaged Assets for Sale
Loss from Sale Assets for Sale
Loss from Impairment of Goodwill
(Gain) Loss from Sales of Fixed Assets
Employee Benefit Obligation
Interest Income
Interest Expense
Profit (Loss) from Operation Activities before Changes in Operating Assets and Liabilities
(Increase) Decrease in Operating Assets
Temporary Investment -Trading Securities
Trade Receivables and Other
Unbilled Work in Progress
Long-term Lease Receivables
Inventories
Short-term Loans to Employee
Other Non-Current Assets
Increase (Decrease) in Operating Liabilities
Trade Payables and Other
Provisions of Liabilities

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht

(561,928,965.33)

(197,673,234.43)

(230,089,571.91)

(59,620,540.44)

23,580,131.53
60,469,223.73
24,866,904.65
12,181,479.32
2,400,000.00
665,533.68
131,017.24
(17,169,220.19)
3,332,117.88
295,445.45
3,682,810.92
(14,055,645.40)
4,114,127.15
(457,435,039.37)

18,168,746.75
1,405,180.00
1,533,422.92
29,040.40
10,207.33
94,276.23
14,290.47
290,305.13
98,946.34
11,566,557.82
(633,567.29)
1,642,371.96
(3,923,243.03)
1,114,730.61
(166,261,968.79)

5,543,404.60
23,339,467.06
12,181,479.32
222,661,452.94
85,000.00
19,693.57
(211,820.69)
897,497.00
(79,949,339.54)
553,140.55
(44,969,597.10)

5,186,409.51
(15,500.00)
1,533,422.92
2,566,557.82
29,040.40
10,207.33
9,000,000.00
24,717.36
290,305.13
98,946.34
(633,567.29)
621,757.00
(11,193,420.77)
69,062.77
(52,032,601.92)

6,039,400.00
(80,498,412.94)
8,171,495.12
1,316,666.00
684,860.51
212,319.41
(2,631,315.22)

(10,640,400.00)
(48,979,279.58)
(7,449,236.12)
(58,148,471.10)
(6,273,972.48)
(782,166.83)
(23,163,632.92)

6,040,400.00
(1,570,507.24)
8,171,495.12
1,316,666.00
(333,976.22)
89,493.11
(88,000.00)

(10,640,400.00)
(40,504,221.41)
(7,449,236.12)
(58,148,471.10)
(289,536.60)
(15,149.53)
(147,630.00)

50,511,796.63
(2,957,269.32)

16,635,587.69
(1,540,985.56)

15,195,579.80
(2,957,269.32)

15,985,573.38
(1,540,985.56)
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SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOW
For the year ended 31 December 2014

Notes
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (CONTINUOUS)
Received from Interest Income
Received from Withholding Tax
Payment in Withholding Tax
NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Cash Received from Selling of Securities
Cash Payment for Purchasing of Securities
Cash Received from Short-term Loans to Related Companies

2,531,847.18
3,308,759.75
(5,875,373.22)
(476,620,265.47)
25,324,604.63
(1,177,907,868.95)
-

Cash Payment for Short-term Loans to Related Companies
Cash Received from Short-term Loans to Other Company
Cash Payment for Short-term Loans to Other Company
Cash Payment for Investment in Subsidiary Companies
Cash Payment on Asset for Rent
Cash Payment for Purchase of Fixed Assets
Cash Received from Sale of Fixed Assets

(919,736.64)
(162,744,237.71)
403,093.47

Cash Received from Sale of Assets for Sale

-

Cash Payment for Purchase of Intangible Assets
Cash Payment for License to Use the Frequency for Television Service
Cash Received from Interest Income
NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
(Increase) Decrease in Deposit at Bank Used as Collateral
Increase (Decrease) in Bank Overdrafts
Cash Received from Issue of Ordinary Shares
Cash Received from Short-term Loans from Other Person
Cash Payment for Short-term Loans from Other Person
Cash Received from Short-term Loans from Related Company
Cash Received from Short-term Loans from Related Person
Cash Payment from Short-term Loans from Related Person
Cash Payment from Liabilities under Financial Lease Agreements
Paid of Interest Expense
NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES
NET CASH AND CASH EQUIVALENTS INCREASE (DECREASE)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

Notes to the financial statements are an integral part of these statements.

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht

7
7

3,410,076.00
281,137.74
(3,115,973.32)
(306,029,285.27)
25,200,000.00
(25,000,000.00)
(8,882,933.60)
(369,321.74)
(15,866,188.29)
665,777.23
307,586.64

SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
1,787,334.03
3,308,759.75
(875,867.20)
(14,885,489.27)

4,108,740.90
194,483.46
(398,229.46)
(150,877,663.96)

(1,177,907,868.95)
643,131,483.42

39,000,000.00

(1,731,729,449.45)
(1,009,996,985.00)
(919,736.64)
(1,942,143.35)
317,301.88

(220,300,000.00)
25,000,000.00
(25,000,000.00)
(9,000,000.00)
(2,727,026.95)
665,777.23

-

307,586.64

(567,255.38)

(475,173.14)

(217,561.87)

(197,800,000.00)
(1,514,211,400.58)

(24,420,252.90)

47,210,804.84
(3,232,054,155.12)

(192,053,663.08)

(1,069,016,638.71)
1,517,833.17
3,254,826,262.22
3,950,000.00
(2,650,000.00)
151,400,000.00
(154,400,000.00)
(1,912,769.21)
(4,081,260.75)
2,179,633,426.72
188,801,760.67
221,156,692.56
409,958,453.23

(110,199,697.33)
(6,538,177.79)
506,645,000.00
7,500,000.00
(7,600,000.00)
(3,517,510.01)
(832,042.41)
385,457,572.46
55,008,034.29
166,148,658.27
221,156,692.56

113,707,990.38
3,254,826,262.22
9,999,985.00
50,000,000.00
(50,000,000.00)
(440,422.00)
(509,589.04)
3,377,584,226.56
130,644,582.17
199,511,652.35
330,156,234.52

(110,199,697.33)
506,645,000.00
(1,864,232.76)
394,581,069.91
51,649,742.87
147,861,909.48
199,511,652.35

-
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SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at 31 December 2014
1. General Information
1.1 Company Information and Nature of Business
The Company was registered on 3 February 1998, and on 23 March 2004, as a public
company with registration number 0107547000290. The registered office is situated at 18th
Floor, Lao Peng Nguan1 Tower, Zone A, 333, Soi Choeiphuang, Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon
Sub-district, Chatuchak District, Bangkok, Thailand.
The Company operates in the business of software development and sales of hardware and
system integrator services while the subsidiaries operate in the business of television services media,
internet services, mass communication, programs production, trading and service of examining tools
and equipments in occupational health.
1.2 Going Concern
As at 31 December 2014 and 2013, According to the consolidated financial statements the
Company and its subsidiaries had accumulated losses amount of Baht 1,279.03 million and amount of
Baht 721.64 million, respectively, and according to the separate financial statements the Company had
accumulated losses amount of Baht 796.86 million and amount of Baht 567.29 million, respectively.
According to the consolidated statements the Company and its subsidiaries had losses from operation
for the years ended 31 December 2014 and 2013, amount of Baht 561.93 million and amount of Baht
197.67 million, respectively, and according to the separate financial statements the Company had losses
from operation amount of Baht 230.09 million and amount of Baht 59.62 million, respectively. The
losses were because the Company still had income in low amount from the core business, but costs
were incurred in high amount. In addition, subsidiaries operate in the business of television services
media during in started of first year for the business of digital television services media by costs service
and expenses in initial to high amount and most subsidiaries other have consecutive losses for a period
of several years, but they can still operate because these subsidiaries received ongoing financial support
in the form of loans from the parent company. Mostly, it is the fund from the capital increase of the
parent company.
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Business Plan of the Group
The Company expects to have revenue increase steadily in both the information systems sector
and consulting service and information system development of the project sector that are expected to
receive from the project bidding in 2015, as well as from the careful costs and expenses control with an
attempt to help trim down the Company's continuing losses.
The group expects to have the revenue increase in 2015 and will have more revenues from
advertising rate increase and from other revenue such as airtime rental, news selling and short message
service etc. Also, the subsidiaries will provide more related activities with news and program such as
seminar and public relation in various forms etc. This will give more access to the viewers and the
Group are able to reduce the losses and have more working capital for the business operation and to
pay off the previous debts to the parent company.
2. Basis of Preparation the Financial Statements
2.1 The financial statements have been prepared in accordance with Financial Reporting Standards of
Thailand including related interpretations and guidelines promulgated by the Federation of Accounting
Professions, applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and The Stock
Exchange of Thailand.
2.2 The financial statements were presented in compliance with the notification of Department of Business
Development regarding “Brief particulars must be contained in financial statements B.E. 2554” dated on
28 September 2011, notified according to Accounting Act B.E. 2543.
2.3 In order to prepare the financial statements to comply with financial reporting standards, the Company’s
management had to make some estimates and suppositions which may have an effect on the amount
shown for revenues, expenses, assets and liabilities and also on the disclosures concerning assets and
contingent liabilities, therefore the actual result may differ from the estimated amount.
2.4 The financial report in Thai language is the official statutory financial report of the Company. The
financial report in English language has been translated from the Thai language financial report.
3. Basis of Consolidation Financial Statements
3.1 In preparation of the consolidated financial statements, the Company will only take its subsidiary
companies which is under the main control of SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY
LIMITED into account, after having eliminated the remaining balances and transactions among
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themselves. The Company holds shares in subsidiary companies with the percentage of shareholdings in
subsidiary companies as follows:
Company’s Name

Percentage of
Shareholdings

Country of
incorporation

Type of business

Trading and service in software and
technology products
Service mass communication
Service mass communication and
produce television programs
Service mass and media
Trading and service tool and
equipment examine occupational
health
Services radio and new media

As at
31 December 2014
99.99

As at
31 December 2013
99.99

Thailand

Spring New Corporation Co., Ltd.
Ruam Mue Ruam Jai Co., Ltd.

99.99
99.99

99.99
99.99

Thailand
Thailand

Spring News Television Co., Ltd.
Environmental Solution Integrator
Co., Ltd.

99.99
90.00

99.99
90.00

Thailand
Thailand

Spring New Multimedia Co., Ltd.

99.99

-

Thailand

Sync Technologies Co., Ltd.

3.2 Investments in subsidiary companies with the shareholdings from 99.99% are treated as holdings of
100% in preparation of consolidated financial statements.
3.3 The accounting period ended of the above subsidiary companies is the same as the SOLUTION
CORNER (1998) COMPANY LIMITED.
3.4 In preparation of the consolidated financial statements, the Company has write-off the amount of asset,
liability, and inter-transactions.
3.5 Accounting policy for the subsidiary company will utilize the same policy as the Company.
4. Adoption of New Financial Reporting Standard
The group adopted conceptual framework for financial statements, new accounting standards,
financial reporting standards, interpretations of accounting standards and accounting guidance, which are
effective for accounting periods beginning on or after 1 January 2014, with no effect on current financial
report.
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5. New Financial Reporting Standards Not Yet Effective
Accounting standards, financial reporting standards, accounting standards interpretations and
financial reporting standards interpretations, which are effective for the accounting periods beginning on or
after 1 January 2015 and 2016, that the Company has not early applied are as follows:
Effective for the accounting period beginning on or after 1 January 2015
TAS 1 (revised 2014)
TAS 2 (revised 2014)
TAS 7 (revised 2014)
TAS 8 (revised 2014)
TAS 10 (revised 2014)
TAS 11 (revised 2014)
TAS 12 (revised 2014)
TAS 16 (revised 2014)
TAS 17 (revised 2014)
TAS 18 (revised 2014)
TAS 19 (revised 2014)
TAS 20 (revised 2014)
TAS 21 (revised 2014)
TAS 23 (revised 2014)
TAS 24 (revised 2014)
TAS 26 (revised 2014)
TAS 27 (revised 2014)
TAS 28 (revised 2014)
TAS 29 (revised 2014)
TAS 33 (revised 2014)
TAS 34 (revised 2014)
TAS 36 (revised 2014)
TAS 37 (revised 2014)
TAS 38 (revised 2014)
TAS 40 (revised 2014)
TFRS 2 (revised 2014)
TFRS 3 (revised 2014)
TFRS 5 (revised 2014)

Presentation of Financial Statements
Inventories
Statement of Cash Flows
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimate and Errors
Events After the Reporting Period
Construction Contracts
Income Taxes
Property, Plant and Equipment
Leases
Revenue
Employee Benefits
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Separate Financial Statements
Investments in Associates and Joint Ventures
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Earnings per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Share-based Payment
Business Combinations
Non-current Assets Held for Sale and Discounted Operations
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TFRS 6 (revised 2014)
TFRS 8 (revised 2014)
TFRS 10
TFRS 11
TFRS 12
TFRS 13
SIC 10 (revised 2014)
SIC 15 (revised 2014)
SIC 25 (revised 2014)
SIC 27 (revised 2014)
SIC 29 (revised 2014)
SIC 31 (revised 2014)
SIC 32 (revised 2014)
TFRIC 1 (revised 2014)
TFRIC 4 (revised 2014)
TFRIC 5 (revised 2014)
TFRIC 7 (revised 2014)
TFRIC 10 (revised 2014)
TFRIC 12 (revised 2014)
TFRIC 13 (revised 2014)
TFRIC 14
TFRIC 15 (revised 2014)
TFRIC 17 (revised 2014)
TFRIC 18 (revised 2014)
TFRIC 20

Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
Operating Segments
Consolidated Financial Statements
Joint Arrangements
Disclosure of Interests in Other Entities
Fair Value Measurement
Government Assistance-No Specific Relation to Operating Activities
Operating Leases-Incentives
Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders
Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease
Service Concession Arrangements: Disclosures
Revenue-Barter Transactions involving Advertising Services
Intangible Assets-Web Site Costs
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabiliteis
Determining Whether an Arrangement Contains a Lease
Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and Environmental
Rehabilitation Funds
Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary
Economies
Interim Financial Reporting and Impairment
Service Concession Arrangements
Customer Loyalty Programmes
IAS 19-The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirement and their
Interaction
Agreements for the Construction of Real Estate
Distributions of Non-cash Assets to Owners
Transfers of Assets from Customers
Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine

Effective for the accounting period beginning on or after 1 January 2016
TFRS 4 (revised 2014)

Insurance Contracts

The management of the Company believes that above financial reporting standards will not have
any significant impact on the financial statements in the period when they are applied.
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6. Significant Accounting Policy
6.1 Measurements bases used in the Preparation of Financial Statements
Measurement bases used in the preparation of financial statements are historical cost
measurement basis and combination of variety measurement bases used. Some assets and liabilities
that use other measurement bases have been disclosed the measurement bases used in the particular
accounting policies.
6.2 Financial Instruments
Financial assets were shown in the statement of financial position include cash and cash at
banks, investments trade and other receivables and loan. Financial liabilities were shown in the
statement of financial position include trade and other payables and borrowings which the accounting
policies on recognition and measurement of these items are disclosed in the respective accounting
policies.
6.3 Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents includes bank deposit in type of saving accounts, current accounts
and 3 months fixed accounts without guarantee obligation.
6.4 Trade Receivables and Other
Trade receivables and other are stated at the net realizable value.
The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and
future expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred.
6.5 Unbilled Work in Progress
Unbilled work in progress represents the gross unbilled amount expected to be collected from
customers for service work performed to date. It is stated at net realizable value which are recognized
in accordance with the percentage of completion by using the proportion of actual cost incurred as
compared to the total estimated cost. Service cost is measured at cost plus all expenditure related
directly to service projects.
Unbilled work in progress is presented separately under current assets in the statement of
financial position. If payments received from customers exceed the income recognized, then the
difference is presented as other liabilities under current liabilities in the statement of financial position.
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6.6 Inventories
Inventories are valued at cost price under first-in first-out method or net realizable value which
ever the lower is.
Cost of inventories comprises all costs of purchase and other costs incurred in bringing the
inventories to their present location and condition.
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the
estimated costs to complete and to make the sale.
6.7 Non-current assets held for sale
Non-current assets that are expected to be recovered primarily through sale rather than through
continuing use are classified as held for sale. The assets are measured at the lower of their carrying
value and fair value less cost to sell. Impairment losses on initial classification as held for sale and
subsequent gains and losses on remeasurement are recognized in profit or loss. Gains or loss from
disposal of non-current assets held for sale are recognized in profit or loss when disposal.
6.8 Investments
Investments in Subsidiary Company
Investments in subsidiary company in the separate financial statements are accounted for using
the cost method, less impairment of investment.
Investments in other debt and equity securities
Debt securities and marketable equity securities held for trading are classified as current assets
and are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss.
Debt securities and marketable equity securities, other than those securities held for trading or
intended to be held to maturity, are classified as available-for-sale investments. Available-for-sale
investments are, subsequent to initial recognition, stated at fair value, and changes therein, other than
impairment losses and foreign currency differences on available-for-sale monetary items, are
recognized directly in equity. Impairment losses and foreign exchange differences are recognized in
profit or loss. When these investments are derecognized, the cumulative gain or loss previously
recognized directly in equity is recognized in profit or loss. Where these investments are interestbearing, interest calculated using the effective interest method is recognized in profit or loss.
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying
amount together with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognized
in profit or loss.

17

6.9 Investment Property
The Company’s investment property is their owned land without specific purpose of use in the
future and/or exploiting for rental income or appreciation of the asset. The Company measures the
investment property by the cost value, deducted accumulated depreciation and allowance for
impairment, (if any).
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of
each property. The estimated useful lives of investment property 20 years.
6.10 Equipment
Equipment is stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses (if any).
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of
each of component of an item of equipment. The estimated useful lives are as follows:
Furniture, fixtures and office equipment
5 years
Equipment
3 years
Vehicles
5 years
Repair and maintenance is recognized in profit or loss during the period that it is incurred. Cost
of significant improvement should be recognized as a part of carrying amount of assets when it is
probable that the group will obtain the future economic benefits from that transaction and able to
measure the cost of that transaction reliably. Cost of improvement should be depreciated by the basis of
estimated useful lives. Repair and maintenance expenses are recognized as expenses during the period
that they are incurred.
Gain or loss from disposal of equipment is computed from discrepancy between net cash
received and book value and recognized as other revenue or other expense in profit or loss.
6.11 Goodwill
Goodwill is measured as the fair value of the consideration transferred including the recognized
amount of any non-controlling interest in the acquiree, less the net recognized amount (generally fair
value) of the identifiable assets acquired and liabilities assumed, all measured as of the acquisition
date. Subsequent to initial recognition, goodwill is measured at cost less accumulated impairment
losses.
6.12 Intangible Assets
Intangible assets that are acquired by the group, which have finite useful lives, are stated at cost
less accumulated amortization and accumulated impairment losses (if any).
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Amortization is recognized in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful
lives of intangible, since this most closely reflects the expected pattern of consumption of the future
economic benefits embodied in the asset. The estimated useful lives for the asset are 5-10 years.
6.13 License to Use the Frequency for Television Service
License to use the frequency for television service is stated at cost on transaction date less
accumulated amortization and accumulated impairment loss (if any). Amoritiztion is charged on a
straight-line basis over the estimated useful lives of 15 years.
6.14 Impairment
The carrying amounts of assets are assessed at the end of each reporting period to determine
whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable
amounts are estimated of asset or its cash-generating unit to which the asset is included in the
recognition of an impairment loss when the recoverable amount less than the carrying amount of the
asset or its cash generating unit.
Impairment loss is recognized as expenses in profit or loss immediately.
Calculation of Recoverable Amount
- The recoverable amount is the higher of the asset’s fair value less cost to sell of asset or the
cash-generating unit or its value in use.
- In assessing value in use of an asset by estimating the present value of future cash flows
generated by the asset, discounted using a pre-tax discount rate which reflects current market
assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.
- The asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets,
the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset
belongs.
Reversals of Impairment Loss
- The loss on impairment of assets recognized in the prior period will be reversed if the
estimation for indicated net realizable value changes since the last impairment loss was
recognized. The carrying amount of the asset not exceed just to be the carrying amount
that would have been (net of depreciation or amortization), if no impairment loss had been
recognized.
- Reversals of impairment loss will be recognized as income in profit or loss immediately.
6.15 Trade Payables and Other
Trade and other payables were shown in cost value.
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6.16 Leases
- The group is the lessee
Long term leases which substantially transferred all the risks and rewards of ownership are
classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the lease at the lower of
the fair value of the leased asset or the present value of the minimum lease payments. Each lease
payment is allocated to the principal and to the finance charges so as to achieve a constant rate on the
finance balance outstanding. The outstanding rental obligations less finance charges are included in
other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the
lease period. The assets acquired under finance leases while depreciation is carried throughout the
useful lives of leased asset. However, if there is uncertainty in the right of ownership when the
contract is terminated, depreciation is carried according to useful lives of leased assets or life of
leased contract whichever the period is lower.
Long-term leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to
the lessee are classified as operating leases. Payments made under operation leases (net of any
incentives received from the lesser) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the
period of the lease.
When an operating lease is terminated before the lease period has expired, any payment
required to be made to the lesser by way of penalty is recognized as an expense in the period in which
termination takes place.
- The group is the lessor
When assets are leased out under a finance lease, the net investment in the lease is recognized as
a receivable. The difference between the gross investment in the lease and the net investment in the
lease is recognized unearned finance income. Lease income is recognized over the term of the lease
using the net investment method, which reflects a constant periodic rate of return.
Current portion of finance lease receivables are presented under current assets.
6.17 Employees Benefit
The group is recognized salary, wage, bonus, social security fund are expense on date the
transaction occur.
The group provides for post employment benefits to or retirement indemnity employees under
the labor laws applicable in Thailand. The group has recorded the liabilities in respect of employee
benefits which are the present value of the defined benefit obligations calculated by an independent
actuary in accordance with the actuarial technique, and discounted benefit by the projected unit credit
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method. The present value of the defined benefit obligations are determined by discounting estimated
future cash flows using yields on the government bonds which have terms to maturity approximating
the terms of related liability. The estimated future cash flows shall reflect employee salaries, turnover
rate, mortality, length of service and other. The group recorded employee benefit obligation as noncurrent liabilities. The costs associated with providing these benefits are charged to profit or loss so
as to spread the cost over the employment period during which the entitlement to benefits is earned
and recognized actuarial gain (loss) in other comprehensive income.
6.18 Provision of Liabilities
The group recognized provision of liabilities when it is probable that there is a present legal or
constructive obligation as a result of past events and an outflow of resources will be required to settle
the obligation and a reliable estimate of the amount can be made. Where the group expects a
provision to be reimbursed, the reimbursement is recognized as a separate asset but only when the
reimbursement is virtually certain.
6.19 Recognition of Revenues
- Revenue from sales is recognized in profit or loss when the significant risks and rewards of
ownership have been transferred to the buyer.
- Revenue from service for project is recognized as services are provided on the percentage of
completion method which is computed in accordance with the proportion of actual cost incurred
as compared to the total estimated cost for the contract.
The stage of completion is assessed by reference to surveys of work performed. When the
outcome of a construction contract cannot be estimated reliably, contract revenue is recognized
only to the extent of contract costs incurred that are likely to be recoverable. An expected loss on
a contract is recognized immediately in profit or loss.
- Revenue from selling of advertisement is from selling of advertisement on television recognized as
price in invoice less discount. Revenue is recognized as services are provided.
- Revenue from television production is recognized as delivered.
- Revenue from share broadcasting is recognized over the term of the lease.
- Revenue from service is recognized as services are provided.
- Revenue from leases is recognized in accordance with the accounting policy per note 6.16-leases.
- Revenue from barter transactions on goods or service is from bartering unidentical goods and
services, recognized at fair value of bartered goods and services.
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- Revenue from rental is recognized in profit or loss on a straight-line basis over the term of the
lease.
- Revenue from interest income is recognized over the term of borrowing and calculated from the
outstanding principal.
6.20 Recognition of Expenses
- Expenses are recognized on an accrual basis.
6.21 Income Taxes
Income Taxes
Income tax expense comprises current tax and deferred tax. Income tax expense is recognized
in profit or loss except to the extent that related to items recognized in other comprehensive income or
recognized directly in equity which will recognize in other comprehensive income or recognized
directly in equity as same as that items.
Current Tax
Current tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation
authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation, using the tax rates
enacted at the end of reporting period.
Deferred Tax
Deferred tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and
liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at
the end of reporting period.
A deferred tax asset is recognized only to the extent that it is probable that future taxable
profit will be available against which the asset can be utilized. Deferred tax assets are reduced to the
extent that the related tax benefit will be realized.
6.22 Earnings (Loss) per Share
Primary earnings (loss) per share are calculated by dividing the net profit (loss) by the
weighted average number of issued and paid up ordinary shares.
Diluted earning (loss) per share is computed by divided net profit (loss) for the year by
aggregate amount of weighted average number of common stock issued during the year and the
weighted average number of common stock which the Company may have to issue for conversion of
the whole of warrants to common stocks.
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6.23 Appropriation of Retained Earnings
The appropriation of retained earnings is attributable to the Public Company Act B.E. 2535
(1992). The Company will appropriate retained earnings when it is approved at the board of directors
which will report to the next meeting of shareholders.
6.24 Significant Accounting Judgments and Estimates
In order to prepare the financial statements to comply with financial reporting standards, the
Company’s management had to make some judgment and estimates which may have an effect on the
amount shown in financial statements and notes to financial statements, therefore the actual result may
differ from the estimated amount. Significant estimates and provisions are as follows:
Lease
In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the
management is required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership
of the leased asset have been transferred, taking into consideration terms and conditions of the
arrangement.
Allowance for Doubtful Accounts –Trade and Other Receivables
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment
and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding
debts and the prevailing economic condition.
Equipment and Depreciation
In determining depreciation of equipment, the management is required to make estimates of
the useful lives and residual values of the Company’s equipment and to review estimate useful lives
and residual values when there are any changes.
In addition, the management is required to review equipment for impairment on a periodical
basis and record impairment losses in the period when it is determined that their recoverable amount is
lower than the carrying amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and
expenses relating to the assets subject to the review.
Intangible Assets
Intangible assets are systematically amortized over their estimated useful lives, and are subject
to impairment if there is an indication they may be impaired.
Post-Employment Benefits
The obligation under defined benefit plan is determined based on actuarial valuations.
Inherent within these calculations are assumptions as to discount rates, future salary increases and
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other demographic factors. In determining the appropriate discount rate, management selects an
interest rate that reflects the current economic situation. Actual post-retirement costs may ultimately
differ from these estimates.
Litigations
The Company have contingent liabilities as a result of litigations. The management have used
judgment to assess of the results of the litigation and provision for the related liabilities has been
recorded as at the end of reporting period. However, actual results could differ from the estimates.
7. Cash and Cash Equivalents
Consist of:

Cash
Current Deposit Accounts
Savings Deposit Accounts
Fixed Deposit Accounts
Cheques on Hand
Total

Consolidated
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
491,305.00
358,213.90
313,630,246.29
196,447,888.89
95,773,901.94
23,277,408.73
4,435.64
63,000.00
1,068,745.40
409,958,453.23
221,156,692.56

Separate
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
30,000.00
38,000.00
312,602,691.26
196,103,076.21
17,523,543.26
3,370,576.14
330,156,234.52
199,511,652.35

8. Temporary Investments
Consist of:
Consolidate Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
Investment in Marketable Securities
Cost Value in Investments in Marketable Equity Instruments
Add (Less) Unrealized Gain (Loss)
Fair Value in Investments in Marketable Equity Instruments

3,820,500.00
779,500.00
4,600,000.00

13,278,714.12
(2,638,314.12)
10,640,400.00
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Consolidate Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
Investment in Available-for-Sale Securities
Cost Value in Investments in Marketable Equity Instruments
Add (Less) Unrealized Gain (Loss)
Fair Value in Investments in Marketable Equity Instruments
12 months Fixed Deposit Accounts
Total

135,000,000.00
(7,000,000.00)
128,000,000.00
1,000.00
132,601,000.00

10,640,400.00

Separate Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
Investment in Marketable Securities
Cost Value in Investments in Marketable Equity Instruments
Add (Less) Unrealized Gain (Loss)
Fair Value in Investments in Marketable Equity Instruments

3,820,500.00
779,500.00
4,600,000.00

13,278,714.12
(2,638,314.12)
10,640,400.00

Investment in Available-for-Sale Securities
Cost Value in Investments in Marketable Equity Instruments
Add (Less) Unrealized Gain (Loss)
Fair Value in Investments in Marketable Equity Instruments
Total

135,000,000.00
(7,000,000.00)
128,000,000.00
132,600,000.00

10,640,400.00
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For the years ended 31 December 2014 and 2013, the movement of investment in marketable
securities was as follows:
Consolidated/Separate
Financial Statements

Beginning Book Value
Purchasing of Securities
Selling of Securities
Gain from Sale of Securities
Change of Fair Value of Marketable Securities
Ending Book Value

For the years ended
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
10,640,400.00
260,000.00
20,324,178.53
(7,363,966.63)
(7,559,211.97)
284,066.63
513,747.56
779,500.00
(2,638,314.12)
4,600,000.00
10,640,400.00

For the years ended 31 December 2014 and 2013, the movement of investment in available-for-sale
securities was as follows:
Consolidated/Separate
Financial Statements

Beginning Book Value
Purchasing of Securities
Change of Fair Value of Available-for-Sale Securities
Ending Book Value

For the years ended
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
135,000,000.00
(7,000,000.00)
128,000,000.00
-

26

9. Trade Receivables and Other-Net
Consist of:

Trade Receivables
Less Allowance for Doubtful Accounts
Trade Receivables-Net
Other Receivables
Less Allowance for Doubtful Accounts
Other Receivables-Net
Total

Consolidated
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
109,660,539.51
73,887,275.32
(27,497,617.42)
(8,918,073.36)
82,162,922.09
64,969,201.96
117,137,612.93
(13,026,324.71)
104,111,288.22
186,274,210.31

59,334,237.34
(6,738,964.12)
52,595,273.22
117,564,475.18

Separate
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
41,600,783.74
40,104,576.87
(25,330,019.98)
(7,080,178.96)
16,270,763.76
33,024,397.91
21,243,340.82
(11,620,071.66)
9,623,269.16
25,894,032.92

23,942,845.77
(6,530,445.62)
17,412,400.15
50,436,798.06

Trade receivables were classified by aging as follows:

Trade Receivables within due period
Trade Receivables over due period
- Less than 3 months
- 3-6 months
- 6-12 months
- More than 12 months
Total
Less Allowance for Doubtful Accounts
Net

Consolidated
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
39,158,984.72
26,349,825.85
29,759,590.58
111,280.00
3,756,191.74
36,874,492.47
109,660,539.51
(27,497,617.42)
82,162,922.09

36,981,299.49
1,638,076.62
8,918,073.36
73,887,275.32
(8,918,073.36)
64,969,201.96

Separate
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
1,787,193.72
2,007,727.14
3,368,340.95
37,236.00
36,408,013.07
41,600,783.74
(25,330,019.98)
16,270,763.76

29,818,594.15
1,198,076.62
7,080,178.96
40,104,576.87
(7,080,178.96)
33,024,397.91
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Other receivables consist of:

Withholding Tax Deducted at Source
Prepaid Expense
Accrued Interest
Deposits
Accrued Revenue
Account Receivable - Revenue Department
Advance Payment
Others Receivables
Others
Total
Less Allowance for Doubtful Accounts
Net

Consolidated
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
13,210,723.16
11,229,000.44
14,870,841.87
14,268,674.28
11,585,946.81
21,900,526.28
18,501,182.42
201,341.53
183,423.97
39,992,151.61
5,550,188.47
3,613,030.13
1,004,221.86
10,758,829.68
117,137,612.93
(13,026,324.71)
104,111,288.22

3,897,821.43
799,250.65
4,904,695.68
59,334,237.34
(6,738,964.12)
52,595,273.22

Separate
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
1,984,132.28
4,417,024.92
12,235,685.19
12,295,368.24
228,438.89
267,694.04
3,347,218.68
4,453,556.61
441,412.20
2,448,110.15
558,343.43
21,243,340.82
(11,620,071.66)
9,623,269.16

1,039,244.24
749,352.00
720,605.72
23,942,845.77
(6,530,445.62)
17,412,400.15

For the years ended 31 December 2014 and 2013, the movement of allowance for doubtful accounts
were as follows:

Beginning Balance
Increase from Purchase of
Investment in Subsidiary Company
Increase during the Year
Reverse during the Year
Ending Balance

Consolidated
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
(15,657,037.48)
(13,887,204.58)
(25,675,423.15)
808,518.50
(40,523,942.13)

(364,652.90)
(1,438,094.00)
32,914.00
(15,657,037.48)

Separate
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
(13,610,624.58)
(13,626,124.58)
(23,939,467.06)
600,000.00
(36,950,091.64)

15,500.00
(13,610,624.58)
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10. Unbilled Works in Progress-Net
Consist of :

Unbilled Works in Progress
Less Allowance for Doubtful Accounts
Unbilled Works in Progress-Net

Consolidated/Separate
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
8,461,656.67
16,633,151.79
(8,230,143.66)
(8,230,143.66)
231,513.01
8,403,008.13

Unbilled works in progress were classified by aging as follows:

Unbilled works in progress within due period
Unbilled works in progress over due period
- Less than 3 months
- 3 - 6 months
- 6 - 12 months
- More than 12 months
Total
Less Allowance for Doubtful Accounts
Net

Consolidated/Separate
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
8,403,008.13
231,513.00
8,230,143.66
8,461,656.67
(8,230,143.66)
231,513.01

8,230,143.66
16,633,151.79
(8,230,143.66)
8,403,008.13
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For the years ended 31 December 2014 and 2013, the movements of allowance for doubtful
accounts were as follows:
Consolidated/Separate
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
Beginning Balance
(8,230,143.66)
(7,011,720.74)
Increased during the Year
(1,533,422.92)
Amortization during the Year
315,000.00
Ending Balance
(8,230,143.66)
(8,230,143.66)
Unbilled work in progress overdue more than 12 months mainly comprised 5 projects with
government and state enterprises, 4 of which with total contract value of Baht 29.94 million have been
cancelled. The Company is in the process of following up and believes that the allowance for doubtful
accounts recorded is sufficient (As in Note 42.12 (a))
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11. Finance Lease Receivables
Consist of:
Consolidated/ Separate
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
Gross Receivable in the Lease Contracts
Due within 1 year
Due within 2 to 5 years
Total
Less Deferred Income - Receivable to Due within 1 year
Allowance for Doubtful Accounts
Net
Net Receivable in the Lease Contracts
Due within 1 year - Net
Due within 2 to 5 years
Total
Deferred Income - Net

15,799,992.00
61,883,342.00
77,683,334.00
(6,875,825.68)
(12,181,479.32)
58,626,029.00

15,799,992.00
63,200,008.00
79,000,000.00
(6,883,937.20)
72,116,062.80

45,181,528.35
45,181,528.35
13,444,500.65

8,916,054.80
49,232,416.30
58,148,471.10
13,967,591.70

For the years ended 31 December 2014 and 2013, the movements of allowance for doubtful
accounts were as follows:
Consolidated/Separate
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
Beginning Balance
Increase During the Year
(12,966,942.75)
Decrease During the Year
785,463.43
Ending Balance
(12,181,479.32)
-
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Accounts receivable under the long-term lease agreement are receivables resulting from a company
in Thailand (Transferor of claims) transferring the claims to solely receive payment of every monthly rental
amount (60 periods totaling Baht 79 million) from The Agricultural Futures Exchange of Thailand in
accordance with the claims transfer agreement entered with the company above dated 13 December 2012.
The Company shall not be responsible for any duties and responsibilities of the transferor of claims who has
to comply with the main agreement which this company has entered into with The Agricultural Futures
Exchange of Thailand. However, since transferring the claims to receive payment is presently unable to
accomplish, the Company has to demand the rent directly with the buyer.
On 12 July 2012, this company had entered into a lease and installation agreement with The
Agricultural Futures Exchange of Thailand in order to lease and install computer equipment, hardware,
network, and software in the project “Improvement of the networking and trading systems” of The
Agricultural Futures Exchange of Thailand, with the contract value amounting to Baht 79 million
(VAT inclusive). The rent is equally paid every period at Baht 1.32 million per month for 60 periods.
However, on 13 December 2012, apart from entering into the claims transfer agreement mentioned above,
the Company has also entered into another product buy/sell agreement with that company. With the
Company as “The Seller” and that company as (The Buyer), the product buy/sell agreement above has the
following significant contents:
1) The buyer and seller agreed to sell the equipment along with installation. The buyer will have
to deliver and install the goods ordered at The Agricultural Futures Exchange of Thailand
according to the list and details specified in several purchase orders dated 13 December 2012
totaling Baht 56,688,864.08 (inclusive of VAT and expense), which is the product ordered by
the Company from a distributor in Thailand by the same amount.
2) Buyer agrees to pay and the seller agrees to accept the payment. Buyer agrees to transfer the
right to receive payment under the lease agreement from The Agricultural Futures Exchange
of Thailand for every period and all amounts by dividing into 60 periods of Baht 79 million
from the claims transfer agreement date (13 December 2012) onwards to the Company
instead of paying for such goods. It is stated that the penalty and damage arising from the
agreement dated 12 July 2012; the transferor of claims shall be solely responsible.
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3) The buyer has to handover the product receiving inspection document of The Agricultural
Futures Exchange of Thailand with correct and complete signing upon receipt. The buyer has
already delivered these documents to the Company on 25 July 2013.
4) The warranty of each product delivered shall follow the equipment rental and installation
agreement between that Company and The Agricultural Futures Exchange of Thailand, and
the distributor or installation contractor shall be responsible directly at no extra cost.
The Company records the transaction in accordance with the long-term lease agreement by
recognizing such receivable as receivable under the long-term lease agreement in the amount of 79 million.
(Net of the revenue to be realized under the long-term lease agreement of 20.85 million) and recognizes the
purchase from the distributor as accounts payable in the amount of Baht 56.69 million. Presently, the
Company has paid the whole amount.
As at 31 December 2014, since the management of the Company considers that the Company is
unlikely to receive rental payment of 16 installments totaling to Baht 12.18 million (net of deferred income)
such whole amount of allowance of doubtful account is considered enough by the management of the
Company.
12. Inventories-Net
Consist of:

Inventories
Work in Process
Goods in Transit
Total
Less Allowance for Decline in
Value of Inventories
Net

Consolidated
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
8,176,616.46
8,758,178.92
1,561,824.51
109,113.27
8,176,616.46
10,429,116.70
(387,972.80)
7,788,643.66

(387,972.80)
10,041,143.90

Separate
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
918,888.03
782,045.50
918,888.03
782,045.50
(387,972.80)
530,915.23

(387,972.80)
394,072.70

33

For the years ended 31 December 2014 and 2013, the movement of allowance for decline in value of
inventories was as follows:
Consolidated
Financial Statements
For the years ended

Beginning Balance
Increase During the Year
Ending Balance

31 December 2014
Baht
(387,972.80)
(387,972.80)

31 December 2013
Baht
(377,765.47)
(10,207.33)
(387,972.80)

Separate
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014
Baht
(387,972.80)
(387,972.80)

31 December 2013
Baht
(377,765.47)
(10,207.33)
(387,972.80)

13. Short-term Loans to Other Companies
Consist of:
Consolidated
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
Short-term Loans to Other CompanyBeginning
Add Increase During the Year
Less Repayment During the Year
Short-term Loans to Other CompanyEnding
Less Allowance of Doubtful Account
Net

Separate
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht

2,400,000.00
-

2,600,000.00
25,000,000.00
(25,200,000.00)

-

25,000,000.00
(25,000,000.00)

2,400,000.00
(2,400,000.00)
-

2,400,000.00
2,400,000.00

-

-
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For the years ended 31 December 2014 and 2013, the movements of allowance for doubtful
accounts were as follows:

Beginning Balance
Increase During the Year
Ending Balance

Consolidated
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
(2,400,000.00)
(2,400,000.00)
-

Separate
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
-

As at 31 December 2014 and 2013, Ruam Mue Ruam Jai Co., Ltd. which was an indirect
subsidiary had short-term loan to other company totaling Baht 2.40 million. The interest rate was at 4%
per annum. The indirect subsidiary has entered with an additional memorandum that loan will be repaid at
least Baht 0.2 million per month from 14 August 2012 by with full payment within the year 2013. Later, on
12 July 2013, the indirect subsidiary has filed a lawsuit for repayment of loans and interest, with suing
amount of Baht 2.45 million. On 28 February 2014, the civil court made a judgment for such company to
make payment in amount of Baht 2.42 million to the subsidiary. As a result, such company filed a petition
to Appeal Court and was allowed to file document within 11 June 2014. However, on 11 June 2014 such
company did not file a petition within the period. That makes it can no longer appeal to the court and the
case is finished according to the Civil Court. Presently, the case is in execution process.
The enforcement officers had carried out to seize such the Company’s assets and on 10 October
2014, the subsidiary had requested to withhold the claims on bank deposits in accordance with loan
agreement with the financial institution. It is currently in the process of coordination with the financial
institution in order to request the further claims on bank deposits of such Company.
As at 31 December 2014, since the management of the subsidiary company considers that it is
probable that loan is not repaid, the whole amount of allowance of doubtful account is reserved.
14. Pledged Fixed Account
As at 31 December 2014 and 2013, the group pledges the fixed deposit to guarantee for letter of
guarantee letters of credit and for guarantee received for fee license to use the frequency remained fully
amount.
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15. Investments in Subsidiaries-Net
As at 31 December 2014 and 2013, the Company had investments in its subsidiaries as follows:
Name of Company

Investments in Subsidiaries
- Sync Technologies Co., Ltd.
- Spring News Corporation Co., Ltd.
- Environmental Solution
Integrator Co., Ltd.
- Spring News Multimedia Co., Ltd.
Total
Less Allowance for Impairment of
Investments
Net

Separate Financial Statements
Cost Method
Dividend
As at
For the years end
31 December
31 December
31 December 31 December
2014
2013
2014
2013
Baht
Baht
Baht
Baht

Paid-up
Share Capital

% ShareHolding

Baht

%

10,000,000.00
1,200,000,000.00

99.99
99.99

9,999,970.00
1,199,996,400.00

9,999,970.00
199,999,400.00

-

-

10,000,000.00
10,000,000.00

90.00
99.99

9,000,000.00
9,999,985.00
1,228,996,355.00

9,000,000.00
218,999,370.00

-

-

(208,999,400.00)
1,019,996,955.00

(208,999,400.00)
9,999,970.00

-

-

As at 31 December 2014, the Company has invested in additional share capital of Spring News
Corporation Co., Ltd. in the amount of 1,000.00 million shares (fully paid-up) from authorized share capital
in amount of Baht 200.00 million to Baht 1,200.00 million (divided in 120 million of ordinary shares with
par value of 10 Baht each).
According to the minute of the board of directors No. 8/2014 on 13 June 2014, there was a
resolution to establish a subsidiary company named Spring News Multimedia Co., Ltd. operating in the
business of radio station and new media by share capital in amount of Baht 20.00 million (50% of paid-up
shares), the Company holds the shareholding in the subsidiary company in 99.99%.
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16. Investments in Related Company
Consist of:
Consolidated
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
Securities Available for Sale
Cost Value
Add Unrealized Gain
Fair Value

-

8,155,384.44
6,867,692.16
15,023,076.60

Separate
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
-

-

For the years ended 31 December 2014 and 2013, the movement of investments in related company
was as follows:

Fair Value Beginning
Reversal of Unrealized Gain from
Revaluation Securities
Selling of Securities
Changes in Fair Value
Fair Value Ending

Consolidated
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
15,023,076.60
8,584,615.20
(6,867,692.16)
(8,155,384.44)
-

6,438,461.40
15,023,076.60

Separate
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
-

-
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17. Long-Term Investments
Consist of:
Consolidate/Separate Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
Investment in Available-for-Sale Securities
Cost Value
Less Unrealized Loss
Fair Value

1,042,907,868.95
(97,935,621.95)
944,972,247.00

-

For the years ended 31 December 2014 and 2013, the movement of long-term investment in
available-for-sale securities was as follows:
Consolidated/Separate
Financial Statements

Beginning Book Value
Purchasing of Securities
Change of Fair Value of Available-for-Sale Securities
Ending Book Value

For the years ended
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
1,042,907,868.95
(97,935,621.95)
944,972,247.00
-
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18. Assets for Rent-Net
Consist of:
Consolidated
Financial Statements
Baht
As at 31 December 2012
Cost
Less Accumulated Depreciation
Book Value
Transactions During the Year Ended 31 December 2013
Purchase During the Year
Depreciation for the Year
Ending Book Value
As at 31 December 2013
Cost
Less Accumulated Depreciation
Book Value
Transactions During the Year Ended 31 December 2014
Purchase During the Year
Depreciation for the Year
Ending Book Value
As at 31 December 2014
Cost
Less Accumulated Depreciation
Book Value

1,922,527.93
(1,909,842.22)
12,685.71
369,321.74
(24,986.63)
357,020.82
2,291,849.67
(1,934,828.85)
357,020.82
958,736.64
(209,162.78)
1,106,594.68
3,250,586.31
(2,143,991.63)
1,106,594.68
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Separate
Financial Statements
Baht
As at 31 December 2012
Cost
Less Accumulated Depreciation
Book Value
Transactions During the Year Ended 31 December 2013
Depreciation for the Year
Ending Book Value
As at 31 December 2013
Cost
Less Accumulated Depreciation
Book Value
Transactions During the Year Ended 31 December 2014
Purchase
Depreciation for the Year
Ending Book Value
As at 31 December 2014
Cost
Less Accumulated Depreciation
Book Value

1,922,527.93
(1,909,842.22)
12,685.71
(12,417.87)
267.84
1,922,527.93
(1,922,260.09)
267.84
958,736.64
(135,298.44)
823,706.04
2,881,264.57
(2,057,558.53)
823,706.04
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19. Investment Property-Net
Consist of:
Consolidated /Separate Financial Statements
Land
Building
Total
Baht
Baht
Baht
As at 31 December 2012
Costs
Less Accumulated Depreciation
Book Value
Transactions During the Year Ended 31 December 2013
Depreciation for the Year
Ending Book Value
As at 31 December 2013
Costs
Less Accumulated Depreciation
Book Value
Transactions During the Year Ended 31 December 2014
Depreciation for the Year
Ending Book Value
As at 31 December 2014
Costs
Less Accumulated Depreciation
Book Value

1,815,754.66
1,815,754.66

10,304,317.34
(4,253,120.68)
6,051,196.66

12,120,072.00
(4,253,120.68)
7,866,951.32

1,815,754.66

(515,215.87)
5,535,980.79

(515,215.87)
7,351,735.45

1,815,754.66
1,815,754.66

10,304,317.34
(4,768,336.55)
5,535,980.79

12,120,072.00
(4,768,336.55)
7,351,735.45

1,815,754.66

(515,215.87)
5,020,764.92

(515,215.87)
6,836,519.58

1,815,754.66
1,815,754.66

10,304,317.34
(5,283,552.42)
5,020,764.92

12,120,072.00
(5,283,552.42)
6,836,519.58

Investment property comprises a commercial property that is intended to be leased to third party.
Each contract has length of 3 years and renewal of contracts subject to negotiation with lessee.
Investment property had fair value in the amount of Baht 19.74 million and was used as collateral
security of credit line from a local bank, as in Note 24.
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20. Equipment-Net
Consist of:
Furniture, Fixtures and
Office Equipment
Baht
As at 31 December 2012
Cost
Less Accumulated Depreciation
Book Value
Transactions During the Year Ended 31 December 2013
Increase from Purchase of
Investment in Subsidiary Company
Purchase
Transfer in (Transfer out)
Disposal
Written-off Assets
Depreciation for the Year
Accumulated Depreciation for Disposal/
Written-off Assets
Ending Book Value
As at 31 December 2013
Cost
Less Accumulated Depreciation
Book Value

Consolidated Financial Statements
Vehicles
Equipment
Baht

Baht

Asset under
Installation
Baht

Total
Baht

65,214,153.65
(25,399,285.09)
39,814,868.56

8,970,950.00
(5,629,523.59)
3,341,426.41

359,532.42
359,532.42

-

74,544,636.07
(31,028,808.68)
43,515,827.39

2,181,550.99
14,790,847.48
(482,634.37)
(244,184.35)
(12,620,582.92)

1,809,618.03
2,405,977.37
(2,359,950.00)
(1,798,644.67)

523,587.11
1,452,211.86
3,988,341.99
(12,088.09)
(2,522,020.24)

-

4,514,756.13
18,649,036.71
3,988,341.99
(2,854,672.46)
(244,184.35)
(16,941,247.83)

619,994.56
44,059,859.95

2,346,757.06
5,745,184.20

5,619.02
3,795,184.07

-

2,972,370.64
53,600,228.22

81,459,733.40
(37,399,873.45)
44,059,859.95

10,826,595.40
(5,081,411.20)
5,745,184.20

6,311,585.29
(2,516,401.22)
3,795,184.07

-

98,597,914.09
(44,997,685.87)
53,600,228.22
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Furniture, Fixtures and
Office Equipment
Baht
As at 31 December 2013
Cost
Less Accumulated Depreciation
Book Value
Transactions During the Year Ended 31 December 2014
Purchase
Transfer in (Transfer out)
Disposal
Written-off Assets
Depreciation for the Year
Accumulated Depreciation for Disposal/
Written-off Assets
Ending Book Value
As at 31 December 2014
Cost
Less Accumulated Depreciation
Ending Book Value

Consolidated Financial Statements
Vehicles
Equipment
Baht

Baht

Asset under
Installation
Baht
-

Total
Baht

81,459,733.40
(37,399,873.45)
44,059,859.95

10,826,595.40
(5,081,411.20)
5,745,184.20

6,311,585.29
(2,516,401.22)
3,795,184.07

98,597,914.09
(44,997,685.87)
53,600,228.22

71,765,022.65
14,317,600.00
(1,002,290.81)
(6,142,178.31)
(17,853,793.22)

4,652,117.06
(749,500.00)
(2,333,838.53)

144,602.20
1,397,622.49
(196,149.28)
(1,887,632.02)

94,326,334.95
(14,317,600.00)
-

170,888,076.86
1,397,622.49
(1,947,940.09)
(6,142,178.31)
(22,075,263.77)

3,198,151.14
108,342,371.40

734,214.96
8,048,177.69

127,095.50
3,380,722.96

80,008,734.95

4,059,461.60
199,780,007.00

160,397,886.93
(52,055,515.53)
108,342,371.40

14,729,212.46
(6,681,034.77)
8,048,177.69

7,657,660.70
(4,276,937.74)
3,380,722.96

80,008,734.95
80,008,734.95

262,793,495.04
(63,013,488.04)
199,780,007.00
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Furniture, Fixtures and
Office Equipment
Baht
As at 31 December 2012
Cost
Less Accumulated Depreciation
Book Value
Transactions During the Year Ended
31 December 2013
Purchase
Transfer in
Disposal
Written-off Assets
Depreciation for the Year
Accumulated Depreciation for
Disposal/ Written-off Assets
Ending Book Value
As at 31 December 2013
Cost
Less Accumulated Depreciation
Book Value
Transactions During the Year Ended
31 December 2014
Purchase
Transfer in
Disposal
Depreciation for the Year
Accumulated Depreciation for
Disposal/ Written-off Assets
Ending Book Value

Separate Financial Statements
Equipment
Vehicles

Total

Baht

Baht

Baht

16,415,398.64
(10,615,698.22)
5,799,700.42

8,720,950.00
(5,542,284.49)
3,178,665.51

-

25,136,348.64
(16,157,982.71)
8,978,365.93

2,680,647.75
(79,855.42)
(192,034.65)
(2,309,105.33)

505,267.29
(2,359,950.00)
(1,126,833.21)

46,379.00
1,718,630.19
(12,088.09)
(1,135,541.72)

3,232,294.04
1,718,630.19
(2,451,893.51)
(192,034.65)
(4,571,480.26)

234,624.78
6,133,977.55

2,346,757.06
2,543,906.65

5,619.02
622,998.40

2,587,000.86
9,300,882.60

18,824,156.32
(12,690,178.77)
6,133,977.55

6,866,267.29
(4,322,360.64)
2,543,906.65

1,752,921.10
(1,129,922.70)
622,998.40

27,443,344.71
(18,142,462.11)
9,300,882.60

1,337,318.35
(244,342.91)
(2,934,491.44)

1,745,575.00
(710,000.00)
(1,349,770.66)

138,440.12
(12,304.63)
(496,895.65)

3,082,893.35
138,440.12
(966,647.54)
(4,781,157.75)

145,628.46
4,438,090.01

709,998.00
2,939,708.99

5,539.89
257,778.13

861,166.35
7,635,577.13
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Furniture, Fixtures and
Office Equipment
Baht

Separate Financial Statements
Equipment
Vehicles

Total

Baht

Baht

Baht

7,901,842.29
(4,962,133.30)
2,939,708.99

1,879,056.59
(1,621,278.46)
257,778.13

29,698,030.64
(22,062,453.51)
7,635,577.13

As at 31 December 2014
Cost
Less Accumulated Depreciation
Book Value

19,917,131.76
(15,479,041.75)
4,438,090.01

Consolidated Financial Statements
As at 31 December 2014 and 2013, the group had assets which were fully depreciated but still in
use in cost value of Baht 13.67 million and Baht 11.53 million, respectively and net book value of Baht 509
and Baht 488, respectively.
Separate Financial Statements
As at 31 December 2014 and 2013, the Company had assets which were fully depreciated but still in
use in cost value of Baht 10.48 million and Baht 8.50 million, respectively and net book value of Baht 492
and Baht 395, respectively.
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21. Goodwill
Consist of :
Consolidated
Financial Statements
Baht
As at 31 December 2013
Costs
Less Allowance for Impairment
Book Value

10,243,728.00
(10,243,728.00)
-

Transactions During the Year Ended 31 December 2013
Costs
Impairment
Ending Book Value

11,566,557.82
(11,566,557.82)
-

As at 31 December 2013
Costs
Less Allowance for Impairment
Book Value

21,810,285.82
(21,810,285.82)
-

Transactions During the Year Ended 31 December 2014
Costs
Impairment
Ending Book Value

-

As at 31 December 2014
Costs
Less Allowance for Impairment
Book Value

21,810,285.82
(21,810,285.82)
-
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22. Intangible Assets-Net
Consist of:
Consolidated
Financial Statements
License Software and
Computer Programs
Baht
As at 31 December 2012
Costs
Less Accumulated Amortization
Less Allowance for Impairment
Book Value
Transactions During the Year Ended 31 December 2013
Increase from Purchase of Investment in Subsidiary Company
Purchase
Written-off
Amortization for the Year
Accumulated Amortization for the Written-off
Reverse Allowance for Impairment
Ending Book Value
As at 31 December 2013
Costs
Less Accumulated Amortization
Book value
Transactions During the Year Ended 31 December 2014
Purchase
Amortization for the Year
Ending Book Value

20,016,190.49
(12,700,267.25)
(2,500,561.53)
4,815,361.71
16,455.12
475,173.14
(4,535,200.00)
(687,296.42)
2,020,348.00
2,500,561.53
4,605,403.08
15,972,618.75
(11,367,215.67)
4,605,403.08
567,255.38
(780,489.11)
4,392,169.35
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Consolidated
Financial Statements
License Software and
Computer Programs
Baht
As at 31 December 2014
Costs
Less Accumulated Amortization
Book Value

16,539,874.13
(12,147,704.78)
4,392,169.35
Separate
Financial Statements
License Software and
Computer Programs
Baht

As at 31 December 2012
Costs
Less Accumulated Amortization
Less Allowance for Impairment
Book Value
Transactions During the Year Ended 31 December 2013
Written-off
Amortization for the Year
Accumulated Amortization for the Written-off
Reverse Allowance for Impairment
Ending Book Value
As at 31 December 2013
Costs
Less Accumulated Amortization
Book Value

14,322,343.69
(11,559,566.34)
(2,500,561.53)
262,215.82
(4,509,200.00)
(87,295.51)
2,008,638.47
2,500,561.53
174,920.31
9,813,143.69
(9,638,223.38)
174,920.31

48

Separate
Financial Statements
License Software and
Computer Programs
Baht
Transactions During the Year Ended 31 December 2014
Purchase
Amortization for the Year
Ending Book Value
As at 31 December 2014
Costs
Less Accumulated Amortization
Book Value

217,561.87
(111,732.54)
280,749.64
10,030,705.56
(9,749,955.92)
280,749.64

23. License for Use the Frequency for Television Service
Consist of:
Consolidated
Financial Statement
Baht
As at 31 December 2012
Costs
Less Accumulated Amortization
Book Value
Transactions During the Year Ended 31 December 2013
Purchase
Amortization for the Year
Ending Book Value
As at 31 December 2013
Costs
Less Accumulated Amortization
Book Value

23,000,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
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Consolidated
Financial Statement
Baht
As at 31 December 2013
Costs
Less Accumulated Amortization
Book Value
Transactions During the Year Ended 31 December 2014
Purchase
Amortization for the Year
Ending Book Value
As at 31 December 2014
Costs
Less Accumulated Amortization
Book Value

23,000,000.00
23,000,000.00
1,296,000,000.00
(60,469,223.73)
1,258,530,776.27
1,319,000,000.00
(60,469,223.73)
1,258,530,776.27

Spring News Television Limited (Spring News TV), a subsidiary of Spring News Corporation, is
entitled on 25 April 2014 to receive a license for 15 years to use the frequency in providing digital
television service under news and information category from National Broadcasting Telecommunications
Commission (NBTC office). Spring News TV is obliged to pay for the license fee in using the frequency
to provide digital television service in amount of Baht 1,318.00 million (VAT excluded) and the payment
will be made in 2 parts as follows;
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(Unit : Million Baht)

February, 2014
April, 2015
April, 2016
April, 2017
April, 2018
April, 2019
Total

Minimum price
110.00
66.00
22.00
22.00
220.00

Over the minimum
price
109.80
109.80
219.60
219.60
219.60
219.60
1,098.00

Total bid price
219.80
175.80
241.60
241.60
219.60
219.60
1,318.00

The Spring News TV placed a guarantee letter from the financial institution to secure the payment
of the license fee to use the frequency for the remaining amount in full.
As at 31 December 2014, Spring News TV has paid Baht 220.80 million (cost for acquiring
license in amount of Baht 1.00 million included).
As at 31 December 2014, the payments are classified by aging as follows;
Minimum price
Within 1 year
Over 1 year but not over 5 years
Total

66.00
44.00
110.00

Over the minimum price

109.80
878.40
988.20

(Unit : Million Baht)
Total bid price

175.80
922.40
1,098.20

24. Credits and Guarantees
Bank overdrafts, letter of guarantee and trust receipts payables of the group have been collateral
by condominium for rent, condominium of a shareholder of subsidiary, cash deposit-fixed and savings
account and there is director jointly guaranteed.
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25. Trade Payables and Other
Consist of:

Trade Payables
Other Payables
Total

Consolidated
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
40,127,961.46
22,570,218.24
78,231,845.86
39,985,945.31
118,359,807.32
62,556,163.55

Separate
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
12,901,553.74
13,436,478.94
24,167,563.46
8,437,058.46
37,069,117.20
21,873,537.40

Other payables consist of:

Accrued Expenses
Accrued Interest
Other Payables
Unsettled Output Tax
Accrued Commission
Post-dated Cheque
Account Payables Revenue Department
Unearned Revenue
Others
Total

Consolidated
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
24,570,614.08
10,289,289.46
88,416.40
10,046,436.77
13,286,072.55
10,252,233.34
6,516,437.88
20,400.00
2,978,516.32
2,175,864.03
3,159,449.52
749,932.81
29,344,362.94
78,231,845.86

15,687.91
570,093.46
4,153,983.70
39,985,945.31

Separate
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
3,744,833.17
2,177,051.63
3,887,454.99
4,911,570.71
27,090.00
16,508,185.30
24,167,563.46

500,000.00
848,436.12
8,437,058.46
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26. Liabilities under Financial Lease-Net
Consist of:

Liabilities under Financial Lease
Less Amortization for Interest
Total
Less Current portion Liabilities
under Financial Lease
Net

Consolidated
Separate
Financial Statements
Financial Statements
As at
As at
As at
As at
31 December 2014 31 December 2013 31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
Baht
Baht
4,957,578.95
3,933,659.10
1,401,947.17
587,505.17
(510,987.31)
(325,707.83)
(101,708.25)
(31,145.76)
4,446,591.64
3,607,951.27
1,300,238.92
556,359.41
(1,521,752.20)
2,924,839.44

(1,311,730.00)
2,296,221.27

(373,229.13)
927,009.79

(243,684.47)
312,674.94

Amount of beginning paid liabilities under financial lease as follows:

Within 1 year
Over 1 year but not over 5 years
Total

Consolidated
Separate
Financial Statements
Financial Statements
As at
As at
As at
As at
31 December 2014 31 December 2013 31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
Baht
Baht
1,638,323.94
1,467,576.06
423,744.00
257,421.17
3,319,255.01
2,466,083.04
978,203.17
330,084.00
4,957,578.95
3,933,659.10
1,401,947.17
587,505.17
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27. Provisions of Liabilities
Consist of:

Balance Beginning as at 1 January 2014
Provisions Decrease
Balance Ending as at 31 December 2014

Consolidated/Separate Financial Statements
Warranty claim
Lawsuit penalty
Total
for project
Baht
Baht
Baht
5,452,330.41
2,407,000.00
7,859,330.41
(2,957,269.32)
(2,957,269.32)
2,495,061.09
2,407,000.00
4,902,061.09

28. Employee Benefit Obligation
Employee Benefit Obligation was as follows

Present Value of the Obligation as at 1 January
Increase from Purchase of Investment in
Subsidiary Company
Current Service Cost
Interest Expenses
Actuarial (Gain) Loss
Present Value of the Obligation as at 31 December

Consolidated
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
5,111,812.10
3,379,011.45
3,515,235.92
167,575.00
(2,600,726.54)
6,193,896.48

90,428.69
1,444,483.92
197,888.04
5,111,812.10

Separate
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
2,281,472.00
1,659,715.00
787,782.00
109,715.00
(511,801.00)
2,667,168.00

524,766.00
96,991.00
2,281,472.00

The above expenses which are recognized in the profit or loss are included in the items as follows:
Consolidated
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
Service Cost
Selling and Service Expenses
Administrative Expenses
Total

1,158,582.92
329,921.00
2,194,307.00
3,682,810.92

346,520.64
87,560.42
1,208,290.90
1,642,371.96

Separate
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
2,893.00
894,604.00
897,497.00

12,917.00
3,750.00
605,090.00
621,757.00

The principal assumptions used for the purposes of the actuarial valuation were as follows:
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Discount rate
Salary increase rate
Mortality rate
Employee turnover rate
Retirement age

3.90-4.60% per annum
2.91-4.88% per annum
mortality table year 2008
0-100% per annum
60 years old

29. Deferred Income Taxes
Deferred income taxes are calculated in full on temporary differences, using the liability method
and applying a principal tax rate of 20%. The deferred taxation related to the temporary differences
between the carrying amounts and the tax bases of assets and liabilities of the group are summarized below:
Consolidated Financial Statements
As at
Recognized
As at
in the Other
31 December 2013
31 December 2014
Income
(Expense)
Baht
Baht
Baht
Deferred Tax Liabilities
Gains on Remeasuring Available-for Sale Investments
Total

1,373,538.43
1,373,538.43

(1,373,538.43)
(1,373,538.43)

-
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30. Share Capital
The movements of authorizes share capital and issue and paid-up ordinary shares are as follows:

Par Value
Baht
Authorized Share Capital
Beginning Ordinary Shares
Less Capital Reduction
Add Capital Increment
Ending Ordinary Shares
Issued and Paid-up Share Capital
Beginning Ordinary Shares
Add Issuing Ordinary Shares
Issuing Ordinary Shares
Ending Ordinary Shares
Discount on Issue of Shares
Beginning Ordinary Shares
Add Issuing Ordinary Shares
Issuing Ordinary Shares
Ending Ordinary Shares

For the year ended
31 December 2014
Number of Share
Amount
(Share)
Baht

Par Value
Baht

For the year ended
31 December 2013
Number of Share
Amount
(Share)
Baht

1.00
1.00
1.00
1.00

3,712,369,800
(413,000,000)
97,381,290,888
100,680,660,688

3,712,369,800.00
(413,000,000.00)
97,381,290,888.00
100,680,660,688.00

1.00
1.00
1.00
1.00

2,912,369,800
(700,000,000)
1,500,000,000
3,712,369,800

2,912,369,800.00
(700,000,000.00)
1,500,000,000.00
3,712,369,800.00

1.00

2,462,258,000
27,997,847,358
30,460,105,358

2,462,258,000.00
27,997,847,358.00
30,460,105,358.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1,515,258,000
600,000,000
347,000,000
2,462,258,000

1,515,258,000.00
600,000,000.00
347,000,000.00
2,462,258,000.00

2,462,258,000
27,997,847,358
30,460,105,358

(1,177,702,328.00)
(24,743,021,095.78)
(25,920,723,423.78)

1,515,258,000
600,000,000
347,000,000
2,462,258,000

(737,347,328.00)
(279,000,000.00)
(161,355,000.00)
(1,177,702,328.00)

1.00
1.00

30.1 In accordance with the resolution of Board of Directors Meeting No. 2/2014 held on 27 January 2014,
and the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2014 on 10 February 2014. The
resolutions had been passed as follows:
- Approved the issuance and offering of warrants of the Company SLC-W4 amount 417,043,000
units to the Company's existing shareholders at ratio of 6 existing shares per 1 unit of SLC-W4
and the exercise price is not less than the 15-trading-day weighted average market price prior to
the date of the issuance and offering plus a premium of 10%.
- Approved the allotment of new 2,500,000,000 shares at the par value of Baht 1.00 to the high net
worth individual and/or institutional investors through private placement. The offering price may not
less than 90% of the 15-trading-day weighted average market price prior to the issuance and offering.
- Approved the decrease of the registered capital from Baht 3,712,369,800 to Baht 3,299,369,800 by
cancelling the registered capital which is not allotted amount of 413,000,000 shares, at the par value of
Baht 1.00 and approved the amendment of the Company’s memorandum of Association with the
decrease of registered capital.
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- Approved the increase of the Company's registered capital shares of 3,224,724,343 shares, by
increasing Company's registered capital existing from Baht 3,299,369,800 by increasing the ordinary
shares of 3,224,724,343 shares at the par value of Baht 1.00, to Baht 3,224,724,343 and approved the
amendment of the Company’s memorandum of Association in compliance with the increase of
registered capital shares 3,224,724,343 shares the allotment of new ordinary shares as following:
a) Allotment 307,681,343 shares at the par value of Baht 1.00 to reserve for right
adjustment to exercise the rights of the warrant holders to purchase ordinary shares of
the company series 1-3(SLC - W1-3) which result from the issuance of new private
placement shares scheme at the price below 90% of the calculated market price.
b) Allotment of new 417,043,000 shares at the par value of Baht 1.00 for the issuance of the
warrant’s holders to purchase ordinary shares of the company series 4 (SLC- W4).
c) Allotment of new 2,500,000,000 shares at the par value of Baht 1.00 to the high net
worth individual and/or institutional investors through private placement.
The Company registered change of authorized share capital by capital reduction 413,000,000 shares at
the par value of Baht 1.00 with Department of Business Development, Ministry of Commerce on 17 February
2014 and capital increment of 3,224,724,343 shares at the par value of Baht 1.00 and paid-up share capital
2,640,000,000 shares out of new increasing ordinary shares 3,224,724,343 shares with Department of Business
Development, Ministry of Commerce on 5 September 2014.
30.2 In accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2014 on
3 October 2014. The resolutions had been passed as follows:
- Approved the issuance and offering of new shares in amount of 25,511,290,000 shares to
Company’s existing shareholders and registered capital at the par value of Baht 1.00 at ratio of
1 existing share per 5 new shares at the price of Baht 0.09 per share.
- Approved the allotment of new 55,000,000,000 ordinary shares at the par value of Baht 1.00 to
the high net worth individual and/or institutional investors through private placement. The offering
price may not be less than 90% of market price or discount not more than 10% of market price.
- Approved the issuance of the convertible debentures to the high net worth individual and/or
institutional investors through private placement amounted not more than Baht 1,400,000,000.
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- Approved the capital existing increase shares of 94,156,566,545 shares, to Baht 6,524,094,143
capital increasing is ordinary shares total amount has at the par value of Baht 1.00, to Baht
94,156,566,545 and approved the allotment of new ordinary shares and the amendment of the
Company’s memorandum of association in compliance with the increase of registered capital.
The Company registered authorized share capital increment of 94,156,566,545 shares at the par value
of Baht 1.00 totaling to 100,680,660,688 shares at the par value of Baht 1.00, totaling to Baht
100,680,660,688 with Department of Business Development, Ministry of Commerce on 31 October 2014
and paid-up share capital 30,460,105,358 shares at the par value of Baht 1.00 totaling to Baht
30,460,105,358.00 with Department of Business Development, Ministry of Commerce on 22 December 2015.
The Company sells shares under par value, causing shares discount amounting to Baht 25,920,723,423.78.
However, the Company has received a copy of petition of the Civil Court which described that the
Company had 14 shareholders filing a request to the Civil Court to revoke the resolution of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 2/2014 held on October 3, 2014. The Civil Court fixed
the schedule for court hearing on 9 March 2015.
31. Warrants
Following are terms and conditions of the warrants:
Type of
Warrant
SLC-W1
SLC-W2
SLC-W3
SLC-W4

The First
Exercise Date
17 May 2010
29 October 2010
15 September 2011
10 April 2014

Exercise Price
(Baht per Share)
0.48
0.30
0.52
0.70

Conversion Ratio
(Warrant :
Ordinary Share)
1 : 0.8229
1 : 0.3387
1 : 1.9363
1 : 1.4237

Exercised
Ordinary Share
(Shares )
-

Remaining
Warrants
(Shares)
249,999,860
606,103,184
484,882,540
417,004,322

Expiry Date
of Warrant
16 May 2015
29 October 2015
14 September 2016
31 March 2019

32. Legal Reserve
Under the provisions of the Limited Public Company Act B.E. 2535, the Company is required to
appropriate at least 5% of its annual net income after deduction of any deficit brought forward as a legal reserve
until the reserve reaches 10% of the authorized capital.
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33. Capital Management
The primary objectives of the Company and its subsidiaries capital management are to maintain their
abilities to continue as a going concern and to maintain an appropriate capital structure.
As at 31 December 2014 and 2013, the consolidated financial statements present the debt to equity
ratio in 0.39:1 and 0.15:1 respectively, the separate financial statement presents the debt to equity ratio in
0.02:1 and 0.05:1 respectively.
34. Income Tax (Expense) Revenue
The difference between income tax (expense) revenue which was calculated from accounting profit at
the tax rate for the years ended 31 December 2014 and 2013 in 20% and 10.50% was as follows:
Consolidated Financial Statements
For the years ended
31 December 2014
31 December 2013

Profit (Loss) before Income Tax
Income Tax (Expense) Revenue Calculated at
the Tax Rate of 20% and 10.50%
(Revenue) Expenses that are not Deductible for
Income Tax
Revenue Taxable
Unrecognized Temporary Differences
Tax Losses in Current Period not Recognized
as Deferred Tax Assets
Unrecognized Tax Losses in Prior Period
(Expense) Income Tax Revenue

Separate Financial Statements
For the years ended
31 December 2014 31 December 2013

Baht
(561,928,965.33)

Baht
(197,673,234.43)

Baht
(230,089,571.90)

Baht
(59,620,540.44)

108,045,977.86
(1,605,617.44)

38,366,208.47
(922,472.11)

46,017,914.38
(375,137.32)

11,924,108.09
(481,086.79)

3,512,466.00
(53,036,725.31)

(3,512,466.00)
(3,981,322.29)

3,512,466.00
(52,107,591.72)

(3,512,466.00)
(2,743,289.01)

(59,868,449.77)
2,952,348.66
-

(29,949,948.07)
-

2,952,348.66

(5,187,266.29)
-

-
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Income tax which was recognized in the other comprehensive income (expense) consists of:
Before Tax

Baht
For the Year Ended 31 December 2014
Gains on Remeasuring Available-for-Sale Investments
For the Year Ended 31 December 2013
Gains on Remeasuring Available-for-Sale Investments

Consolidated Financial Statements
Income Tax
Effects from
(Expenses)
Tax Rate
Revenues
Reduction
Baht
Baht

Net of Tax

Baht

(6,867,692.16)

1,373,538.43

-

(5,494,153.73)

6,438,461.40

(1,287,692.28)

12,876.92

5,163,646.04

Deferred tax assets which are not recognized in the financial statements as at 31 December 2014 and
2013 consist of:

Tax Losses
Deductible Temporary Differences
Total

Consolidated
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
184,400,546.23
126,548,643.05
35,828,172.59
7,473,561.30
220,228,718.82
134,022,204.35

Seperate
Financial Statements
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
25,804,877.37
29,503,175.82
146,420,465.77
74,338,956.19
172,225,343.14
103,842,132.01

As at 31 December 2014, the whole amount of deferred tax assets for tax losses was derived from
accumulated tax losses which were classified by expiring year of tax benefits as follows:
Consolidated
Separate
Financial Statements
Financial Statements
Million Baht
Million Baht
Expiring year of tax benefits
2015
131.45
29.48
2016
197.56
47.66
2017
114.15
26.07
2018
178.24
25.81
2019
315.61
Total
937.01
129.02
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Deferred tax assets for deductible temporary differences do not expire under current tax
legislation.
The Company has not recognized the above deferred tax assets because it is not probable that
future taxable profit will be available which the Company can utilize the tax benefits there from.
35. Expenses by Nature
Consist of:
Consolidated Financial Statements
For the years ended
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
Change in Finished Goods and
Work in Precess
Purchase Inventory and Services Cost
Salary and Wages and Other Employee Benefits
Depreciation and Amortization
Commission
Consulting Fee
Other Services
Rental
Management Personnel Compensation
Provision for Liabilities
Doubtful and Bad Debts
Loss from Impairment of Investments
Loss from Goodwill
Opportunity Loss Fee
Share Loan Agreement Fee
Others
Total

815,877.75
197,797,158.07
164,114,367.88
84,049,355.26
45,636,442.20
14,966,478.92
5,333,013.75
11,602,717.40
41,231,685.33
1,475,484.29
40,113,917.65
14,712,328.77
104,629,449.45
98,668,120.20
825,146,396.92

(3,560,253.87)
123,770,722.99
136,206,514.94
18,168,746.75
7,724,990.91
6,227,589.16
11,707,019.79
8,269,956.40
39,995,986.60
2,967,643.32
11,566,557.82
62,134,669.54
425,180,144.35

Separate Financial Statements
For the years ended
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
(314,282.65)
6,638,838.12
16,285,919.18
5,543,404.60
422,878.77
4,369,829.41
4,608,317.81
4,466,967.40
15,175,059.29
1,475,484.29
258,267,399.32
18,710,447.09
335,650,262.63

1,429,093.59
23,458,402.80
17,983,582.08
5,186,409.51
521,943.66
3,184,894.10
2,127,379.49
3,953,157.40
20,523,088.00
4,113,521.14
9,000,000.00
16,192,050.46
107,673,522.23
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36. Basic Earning (Loss) Per Share
The Company calculated the basic earnings (loss) per share for the year by weighted average
number of ordinary share as follows:

Profit (Loss) of equity holders of the Company
Weighted average number of ordinary shares
outstanding (Shares)
Basic earning (loss) per share

Consolidated
Financial Statements
for the years ended
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
(559,974,669.13)
(197,418,103.43)

4,630,582,585
(0.12)

2,001,893,616
(0.10)

Separate
Financial Statements
for the years ended
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht
(230,089,571.90)
(59,620,540.44)

4,630,582,585
(0.05)

2,001,893,616
(0.03)

For the years ended 31 December 2014 and 2013, the Company does not present profit (loss)
per diluted share due to the exercise price of warrants is higher than the fair value of ordinary shares.
37. Segment Information
The group is engaged in computer software development, computer hardware and software
procurement, television media services and trading and provision of examining tools and equipments in
occupational health. Profit (loss) on each type of business arises from total sales less cost of sales and
selling and administrative expenses of each business.
The information on business sector operation of the group was as follows:
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(Unit : Baht)

Segment of
Computer

Consolidated Financial Statements
For the year ended 31 December 2014
Segment of
Segment of
Eliminate
Mass
Trading and
Communication
Service Tool and
Equipment Examine
Occupational
Health
260,705,848.47
84,495,622.72
(157,987,689.33)
(461,275,851.16)
(70,596,194.69)
163,890,287.23
(200,570,002.69)
13,899,428.03
5,902,597.90

Revenues
36,882,899.31
Cost
(22,899,956.39)
Gross Profit (Loss)
13,982,942.92
Other Income
Selling and Services Expenses
Administrative Expenses
Finance Costs
Profit (Loss) for the Year
Add Loss of Non-Controlling Interests
Profit (Loss) of SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY LIMITED
Assets by Business Sector
- Fixed Assets
- License to Use the Frequency
for Television Service
- Deposit at Bank used as
Collateral
- Other Assets
Total Assets

9,872,063.85
3,810,151.53

(123,678.34)

Total

224,096,681.17
(390,881,715.01)
(166,785,033.84)
43,234,877.57
(98,869,367.66)
(335,395,314.25)
(4,114,127.15)
(561,928,965.33)
1,954,266.20
(559,974,699.13)

181,304,874.97

8,726,746.52

199,780,007.00

1,258,530,776.27

-

-

1,258,530,776.27

1,182,720,000.00

-

-

1,186,530,151.53
1,748,385,733.06
4,393,226,667.86
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(Unit : Baht)

Segment of
Computer

Revenues

70,348,932.06

Cost
Gross Profit (Loss)

(58,631,479.94)
11,717,452.12

Consolidated Financial Statements
For the year ended 31 December 2013
Segment of
Segment of
Mass
Trading and
Communication
Service Tool and
Equipment Examine
Occupational
Health

98,306,211.00
(147,701,394.11)
(49,395,183.11)

Eliminate

Total

97,822,495.00
(77,489,162.08)
20,333,332.92

(50,297,199.92)
55,079,225.87
4,782,025.95

216,180,438.14
(228,742,810.26)
(12,562,372.12)
12,441,202.39
(45,578,020.60)
(150,859,313.49)
(1,114,730.61)
(197,673,234.43)
255,131.00
(197,418,103.43)

11,222,864.21

(68,601.63)

53,600,228.22
603,146,797.95
656,747,026.17

Other Income
Selling and Services Expenses
Administrative Expenses
Finance Costs
Profit (Loss) for the Year
Less Loss of Non-Controlling Interests
Profit (Loss) of SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY LIMITED
Assets by Business Sector
- Fixed Assets
- Other Assets
Total Assets

10,833,807.27

31,612,158.37

38. Financial Instruments
38.1 Financial Risk Management and Policies
The group does not hold or issue derivative instruments for speculative or trading purposes.
38.2 Interest Rates Risk
Interest rates risk is derived from the fluctuation of market interest rates in the future which
will affect the result of the group operations and its cash flows. The group had assets and liabilities
which it may have risk on interest rate as follows:
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Consolidated Financial Statements
Amount
Annual Interest Rate
As at 31 December
As at 31 December
2014
2013
2014
2013
Baht
Baht
(%)
(%)
Current Deposit Accounts
Savings Deposit Accounts
Fixed Deposit Accounts
Short-term Loans to Other Company
Bank Overdrafts
Short-term Loans from Related Person
Short-term Loans from Other Person

309,781,054.79
95,773,901.94
1,186,436,522.44

192,861,514.51
23,277,408.73
117,517,948.46

2,400,000.00
1,593,603.41
2,500,000.00
1,300,000.00

2,400,000.00
75,770.24
5,500,000.00
-

0.50
0.125-2.700
1.125-3.000
4.00
MRR+2
12.00
8.00

0.625-1.275
0.625-1.275
2.25-2.50
4.00
MRR+2
12.00
-

Separate Financial Statements
Amount
Annual Interest Rate
As at 31 December
As at 31 December
2014
2013
2014
2013
Baht
Baht
(%)
(%)
309,781,054.79
17,523,543.26

192,861,514.51
3,370,576.14

0.50
0.50-1.65

0.625-1.275
0.625-1.275

3,715,522.44
Fixed Deposit Accounts
Short-term Loans to Related Companies 1,493,639,449.45

117,423,512.82

1.125-2.375

2.25-2.50

403,944,554.22

8.00

8.00

Current Deposit Accounts
Savings Deposit Accounts

38.3 Foreign Exchange Rates Risk
The group is not exposed to any risk from foreign exchange rate fluctuations because its
main enterprise is conducted locally.
38.4 Credit risk
The group has the credit term risk from unable to collect from trade receivables. The group
has the process of credit analysis and checking of pay ability of each trade receivables that expected
to be unable to pay and the group reserved enough provision. Financial assets shown in statements of
financial position at the book value deducted by allowance for doubtful account are maximum value
of credit risk.
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38.5 Fair value
Since the majority of the financial assets and liabilities are short-term, the book value of the
Company’s financial assets and liabilities does not materially differ from their fair value.
39. Inter-Transactions within the Related Companies
The Company and its subsidiaries had significant business transactions with their related
persons and companies. Such transactions, which have been concluded on commercial terms and bases
agreed upon between the Company, subsidiary companies, related persons and companies and are in
ordinary course of business are summarized below:
39.1 Inter-Revenues and Expenses

Pricing Policy
Inter-Transaction with Subsidiary Companies
(Eliminated from Consolidated Financial Statements)
Revenues from Sales
Contract Price
Revenue from Service
Contract Price
Rental Income
Contract Price
Other Income
Contract Price
Interest Income
Annual Interest Rate
at 8%
Contract Price and Price
Cost of Sales
Equivalent to Market Price
Contract Price and Price
Costs of Services
Equivalent to Market Price
Inter-Transaction with Related
Persons
Interest Expenses
Annual Interest Rate
at 8%, 12%
Jointly Controlled Entities
Contract Price
Service Income

Consolidated
Financial Statements
for the years ended
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht

Separate
Financial Statements
for the years ended
31 December 2014 31 December 2013
Baht
Baht

-

-

371,885.00
33,180.00
231,050.00
1,858,300.00
156,477,309.11

32,500.00
62,500.00
60,000.00
39,000.00
7,478,066.19

-

-

320,000.00

1,016,400.00

-

-

1,650,457.28

2,069,039.50

628,835.61

509,589.04

3,064,203.22

-

285,714.29

-

-

-
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39.2 Inter-Assets and Liabilities
Consolidated
Financial Statements

Separate
Financial Statements

As at
31 December 2014

As at
31 December 2013

As at
31 December 2014

As at
31 December 2013

Baht

Baht

Baht

Baht

-

-

175,150.50

33,170.00
-

-

-

971,300.00
209,720.00
875,000.00
2,056,020.00

Short-term Loans and Interest Receivable
Subsidiary Companies
Spring News Corporation Co., Ltd.
Beginning Balance
Increase
Decrease
Transferred from Long-term Loans
Transferred from Interest Receivable
Ending Balance
Add Interest Receivable
Grand Total

-

-

359,306,954.17
1,671,629,449.45
(627,098,954.17)
792,000.00
1,404,629,449.45

131,255,393.12
136,900,000.00
72,000,000.00
19,151,561.05
359,306,954.17

32,135,467.64
1,436,764,917.09

4,149,501.36
363,456,455.53

Allowance for Doubtful Accounts
Beginning Allowance for Doubtful Accounts
Increase
Ending Allowance for Doubtful Accounts
Net

-

-

(127,058,151.90)

(127,058,151.90)

(177,941,848.10)
(305,000,000.00)
1,131,764,917.09

(127,058,151.90)
236,398,303.63

Sync Technologies Co., Ltd.
Beginning Balance
Increase
Decrease
Ending Balance
Add Interest Receivable
Grand Total

-

-

2,000,000.00
13,500,000.00
(1,000,000.00)
14,500,000.00
291,616.39
14,791,616.39

30,000,000.00
(28,000,000.00)
2,000,000.00
30,684.93
2,030,684.93

Trade Receivables
Subsidiary Companies
Environmental Solution Integrator Co., Ltd.
Spring News Corporation Co., Ltd.
Other Receivables
Subsidiary Companies
Environmental Solution Integrator Co., Ltd.
Spring News Corporation Co., Ltd.
Sync Technologies Co., Ltd.
Total

-
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Consolidated
Financial Statements

Ruam Mue Ruam Jai Co., Ltd.
Beginning Balance
Increase
Decrease
Transferred from Interest Receivable
Ending Balance
Add Interest Receivable
Grand Total
Allowance for Doubtful Accounts
Beginning Allowance for Doubtful Accounts
Increase
Ending Allowance for Doubtful Accounts
Net
Environmental Solution Integrator Co., Ltd.
Beginning Balance
Increase
Decrease
Ending Balance
Add Interest Receivable
Grand Total
Allowance for Doubtful Debts
Beginning Allowance for Doubtful Accounts
Increase
Ending Allowance for Doubtful Accounts
Net
Spring News Television Co., Ltd.
Beginning Balance
Increase
Decrease
Ending Balance
Grand Total

Separate
Financial Statements

As at
31 December 2014

As at
31 December 2013

As at
31 December 2014

As at
31 December 2013

Baht

Baht

Baht

Baht

-

-

15,237,599.99
15,800,000.00
(332,529.25)
304,929.26
31,010,000.00
493,913.41
31,503,913.41

15,000,000.00
237,599.99
15,237,599.99
326,826.72
15,564,426.71

-

-

(31,503,913.41)
(31,503,913.41)
-

15,564,426.71

-

-

27,400,000.00
20,800,000.00
(4,700,000.00)
43,500,000.00
1,578,498.51
45,078,498.51

38,400,000.00
(11,000,000.00)
27,400,000.00
413,501.32
27,813,501.32

-

-

(2,566,557.82)
(13,215,691.43)
(15,782,249.25)
29,296,249.26

(2,566,557.82)
(2,566,557.82)
25,246,943.50

-

-

10,000,000.00
(10,000,000.00)
1,175,852,782.74

279,240,358.77
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Financial Statements

Separate
Financial Statements

As at
31 December 2014

As at
31 December 2013

As at
31 December 2014

As at
31 December 2013

Baht

Baht

Baht

Baht

Current portion of Long-term Loans and
Interest Receivable
Subsidiary Company
Spring News Corporation Co., Ltd.
Beginning Balance
Transfer from Short-term Loans
Ending Balance

-

-

-

72,000,000.00
(72,000,000.00)
-

Accounts Payables
Subsidiary Companies
Spring News Corporation Co., Ltd.
Spring News Television Co., Ltd.
Total

-

-

Related Company
Aqua Ad Public Co., Ltd.
Accrued Expense
Subsidiary Company
Spring News Corporation Co., Ltd.
Short-term Loans from Related Company
Spring News Multimedia Co., Ltd.
Beginning Balance
Increase
Ending Balance
Short-term Loans from Related Persons in
Subsidiary Companies
Environmental Solution Integrator
Co., Ltd.
Beginning Balance
Increase from Purchase of
Investment in Subsidiary Company
Increase
Decrease
Ending Balance

-

321,000.00

560,891.77
560,891.77
-

160,129.78
160,129.78
-

-

-

-

197,141.67

-

-

9,999,985.00
9,999,985.00

-

5,500,000.00

-

-

-

1,400,000.00
(4,400,000.00)
2,500,000.00

5,600,000.00
7,500,000.00
(7,600,000.00)
5,500,000.00

-

-
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Spring News Television Co., Ltd.
Beginning Balance
Increase
Decrease
Ending Balance
Khun Suwit Phiphatwilaikhun
Beginning Balance
Increase
Decrease
Ending Balance
Total

Separate
Financial Statements

As at
31 December 2014

As at
31 December 2013

As at
31 December 2014

As at
31 December 2013

Baht

Baht

Baht

Baht

100,000,000.00
(100,000,000.00)
-

-

-

-

50,000,000.00
(50,000,000.00)
-

-

50,000,000.00
(50,000,000.00)
2,500,000.00

5,500,000.00

As at 31 December 2014 and 2013, the whole short-term loans to subsidiary companies are in
form of promissory notes with interest rates at 8% per annum, equally.
As at 31 December 2014, the whole short-term loan from related company is in form of
promissory note with no interest.
As at 31 December 2014 and 2013, short-term loans from related persons are in form of contract
with interest rates at 12% per annum, equally.
39.3 Key Management Personnel Compensation

Short-term Employee Benefits
Post-Employment Benefits
Total

Consolidated
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
39,811,877.29
39,222,859.64
1,419,808.04
773,126.96
41,231,685.33
39,995,986.60

Separate
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
14,297,877.29
20,143,814.00
877,182.00
379,274.00
15,175,059.29
20,523,088.00

70

39.4 Relationship among the Companies
Consist of:
Company’s Name
Sync Technologies Co., Ltd.
Spring News Corporation Co., Ltd.
Environmental Solution Integrator Co., Ltd.
Spring News Multimedia Co., Ltd.
Ruam Mue Ruam Jai Co., Ltd.
Spring News Television Co., Ltd.
Cable Thai Holding Public Co., Ltd.
Aqua Corporation Public Co., Ltd.
Pen Publishing Co., Ltd.
Aqua Ad Public Co., Ltd.
Eastern Printing Public Co., Ltd.
Khun Suwit Phiphatwilaikhun

Relationship
Subsidiary company, the Company holds 99.99%
Subsidiary company, the Company holds 99.99%
Subsidiary company, the Company holds 90%
Subsidiary company, the Company holds 99.99%
Subsidiary company of Spring News Corporation Co., Ltd., holds 99.99%
Subsidiary company of Spring News Corporation Co., Ltd., holds 99.99%
Co-authorized director of the Company
Co-authorized director of the Company
Subsidiary company of Aqua Corporation Public Company Limited
Subsidiary company of Aqua Corporation Public Company Limited
Associate company of Aqua Corporation Public Company Limited
Shareholder of the Company

40. Promotional Privileges
By virtue of the provisions of the Industrial Investment Promotion Act B.E. 2520, the Company
has been granted privileges by the Board of Investment, for the operation of Software “Enterprise
Software and Digital Content”, for the promotional certificate no. 1038(7)/2008. The Company was
granted certain privileges as follows:
(a) Exemption of import duty on certain imported machinery as approved by the Board of Investment.
(b) Exemption from payment of corporate income tax on the net profit derived from the promoted
activity for a period of eight years from the start of commercial operation up to January 2015.
As a promoted company, the Company must comply with certain terms and conditions prescribed
in the promotional certificates.
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Summary of revenue from promoted and non-promoted businesses:

Revenue from services
Revenue from sales
Revenues from Assets
for Rent
Total

Separate financial statements
For the year ended 31 December 2014
For the year ended 31 December 2013
Promoted
Non- promoted
Total
Promoted
Non- promoted
Total
businesses
businesses
businesses
businesses
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
3,092,040.00
4,066,345.98
7,158,385.98
1,686,270.11
6,317,818.73
8,004,088.84
9,679,773.23
9,679,773.23
23,879,784.24
23,879,784.24
3,092,040.00

387,050.00
14,133,169.21

387,050.00
17,225,209.21

1,686,270.11

30,197,602.97

31,883,873.08

41. Non-Cash Flow Transactions

Purchase Asset on Credit
Purchase Asset under Financial Lease Agreement
Transfer Non-Current Asset to Equipment-Net
Transfer of Inventories to Assets for Rent-Net
Transfer of Inventories to Equipment -Net
Transfer Accrued Interest to Loans to
Related Companies
License to Use the Frequency for Television Service
Increase from Payable
Loss on Revaluating Available-for-Sale Investments
Recognized in Other Comprehensive Income
Actuarial Gain Recognized in Other Comprehensive
Income

Consolidated
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
5,610,671.40
2,533,167.75
2,737,848.42
45,000.00
39,000.00
1,397,622.49
1,098,200,000.00

-

1,096,929.26

-

-

110,429,775.68
2,600,726.54

Separate
Financial Statements
For the years ended
31 December 2014
31 December 2013
Baht
Baht
1,140,750.00
505,267.09
39,000.00
138,440.12

-

19,389,161.04
-

104,935,621.95

-

511,801.00

-

72

42. Obligation and Contingent Liabilities
In addition to the liabilities shown in the statements of financial position, the group had other
obligation and contingent liabilities as follows:
42.1 Obligation of financial institutions

Letter of Guarantee
Letter of Credit (Unused)

Consolidated Financial Statements
As at
31 December 2014 31 December 2013
Million Baht
Million Baht
1,181.86
18.03
3.00
3.00

Separate Financial Statements
As at
31 December 2014
31 December 2013
Million Baht
Million Baht
6.68
11.01
3.00
3.00

42.2 A subsidiary has commitment from being eligible to receive a license to use the frequency in
providing digital television service under the news and information channels for a period to contract
of 15 years from the license receiving date that is since 25 April 2014 to 24 April 2029. By subsidiary
paying the license fee to the yearly sum to fund the research and development of the broadcasting and
telecommunications for public interest at 2 percent of the income before deducting expenses from
both direct and indirect advertising and other revenue related to the provision of the services under
license, or at the rate and timing announced by NBTC.
42.3 A subsidiary has an obligation under the contract to provide digital network TV service with a
network provider to use the network of the provider of digital terrestrial frequency for channels
broadcasting over a period of 15 years from 1 July 2014 – 30 June 2029. If the subsidiary intends to
renew the contract period after the expiry of the contract period, the subsidiary must request its
intention in writing to the network provider not less than 180 days before the expiry of the contract.
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The subsidiary’s obligation to pay for the network service has already included VAT as
follows:
As at
As at
31 December 2014 31 December 2013
Million Baht
Million Baht
Within 1 year
55.28
17.76
Over 1 year but not over 5 years
253.55
275.72
Over 5 year but not over 10 years
362.14
Over 10 years
284.02
Total
954.99
293.48
42.4 The group has material obligation with other companies and person under the agreement as follows:
Consolidated
Financial Statements
As at
31 December 2014 31 December 2013
Rental Fee:(Million Baht)
Within 1 year
1-5 years
Total Rental Fee
Rental Fee:(Million USD)
Within 1 year
1-5 years
Total Rental Fee

60.24
12.30
72.54

31.91
24.22
56.13

0.44
0.58
1.02

0.23
0.38
0.61

Separate
Financial Statements
As at
31 December 2013
31 December 2014
4.52
3.25
7.77
-

5.41
8.26
13.67
-

42.5 The group had several rental contracts for its buildings with other parties for periods ranging from 310 years from December 2005 through November 2015.
42.6 A subsidiary has amount two agreements to receive high-speed services with another company. The
party will provide domestic high-speed circuits and maintenance for equipment used in the service
and other services. Under the terms of the agreement, the subsidiary is committed to pay a service fee
as stipulated in the agreement. This agreement is for a period of 1 year until the expiry date in April
2015 and May 2015, respectively.
42.7 A subsidiary has a satellite with a company providing satellite. Under the terms of the agreement, the
subsidiary is committed to pay a service fee as stipulated in the agreement. This agreement is for a
period of 3 years until the expiry date in April 2017.
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42.8 A subsidiary has a contract for services to television and radio as well as video and audio signal with a
company, using the services to include TV and radio signals for both video and audio signals. Under
the terms of the agreement, the subsidiary is committed to pay a service fee as stipulated in the
agreement. This agreement is for a period of 3 years until the expiry date in April 2017.
42.9 A subsidiary has a construction contract for renovating broadcasting studio by committed to pay a
construction fee as contract amount of Baht 34.04 million
42.10 A subsidiary has a contract for services to advertising space with one company. Under the terms of the
agreement, the subsidiary is committed to pay a service fee as stipulated in the agreement. This
agreement is for a period of 3 months until the expiry date in March 2015.
42.11 The subsidiary has an obligation from entering into an agreement to purchase the documentary with
the company in order to broadcast to the audiences in the digital television network in accordance
with the license and terms of the Office of the National Broadcasting and Telecommunications
Commission (NBTC) 500 hours yearly for a period of 1 year. The broadcasting rights on television
are 2 times per episode. The agreement period is from 10 October 2014 to 9 October 2015. If the
subsidiary wishes to extend the period according to the agreement after the agreement period ends, the
subsidiary has to request in writing upon the maturity date of agreement as follows:
As at
As at
31 December 2014
31 December 2013
Million Baht
Million Baht
Within 1 year
42.00
42.12 Contingent Liabilities
(a) As mentioned in Note 10, the Company has projects overdue and were canceled which
may give rise to contingent liabilities relating to loss from claim or loss from noncompliance with the contract. As at 31 December 2014, the Company had not set up
allowance for any losses because the process of negotiation has not been finalized.
(b) The Company had sued two trade debtors claiming for payment of debts and the trade
debtors made a counterclaim for their payments and compensation in the amount of Baht
3.84 million. The Company has set up provision for the lawsuit penalty in the approximate
amount of Baht 2.41 million. As at 31 December 2014, the first case is in the process of
negotiation compromise to offering new project to management expects to reconcile.
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By court oppoints for hearing plaintiffs on 9-11 February 2015 and appoints for hearing
defendant on 15-17 February 2015 and the second case is under court proceedings.
(c) One subsidiary was sued claiming for payment from broadcasting program on one
television channel on 28 March 2014, making misunderstanding to the audience toward
the plaintiff. So, the plaintiff sued the subsidiary company, executive of the company and
others relating with the broadcasting totaling to 6 persons claiming for compensation
amounting to Baht 115.00 million with interest rate at 7.5% per annum from the
prosecution date forwards until repayment is made. The court appoints for investigation on
21-24 April 2015, and the cases are under court proceedings. However, the management of
the Company believes that the court judgment would not have a material adverse effect on
the financial position of the subsidiary company.
(d) The Company has provided securities for Spring News Corporation Co., Ltd., a
subsidiary, which has a credit factoring loan agreement with a local company in the
amount of Baht 5 million at the interest rate 13.2% per annum with fee rate of 12%
per annum. Up to now, the subsidiary has not used the credit line.
(e) The Company and a subsidiary had joint guarantee obligation amount of Baht 3 million in
respect of have letter of credit line for purchasing products.
43. Joint Venture Investment Contract
The group has entered into a joint venture agreement on 7 February 2014 between Spring News
Television Company Limited and Spring News Corporation Company Limited (First Party), Tong Hua
Communication Public Company Limited (Second Party) and Solution Corner (1998) Public Company
Limited (Insurer) by increasing its registered share capital from previously Baht 5 million to Baht 1,000
million. Tong Hua Communication Public Company Limited (Thailand) has jointly invested in the
company above by buying the increasing shares. The joint venture contract has the terms as follows:
1. The first party agrees to allow the Company to acquire the license to use the frequency in
providing digital television service, international business service (news & information
channels category).
2. Spring News Television Company Limited agrees to increase the registered capital from
previously Baht 5 million to Baht 1,000 million and call for full payment in accordance
with the law and company requirements.
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3. The first party agrees to follow items 1 and 2, respectively, to be completed within 30
September 2014.
4. When the first party accomplishes item 3, the first party agrees to grant permission to the
second party and/or related company to purchase the shares of the first party before the
other party not less than 25 percent but not more than 60 percent of the Company’s share
capital at the par value within 2 years from the date that Spring News Television
Company Limited has successfully registered the capital increase in accordance with item 2.
5. If the second party wishes to purchase the shares of Spring News Corporation Company
Limited, such company will have to restructure the capital to positive before exercising
the right to purchase the share capital increase of Spring News Television Company
Limited.
6. When the first party acquires the license, the second party is allowed to send a
representative to join the program operation that they have the knowledge and expertise or
allocate the time to the second party in the program production by paying compensation at
a rate not less than the standard rate or at the agreed rate as the case may be.
7. The first party agrees for the second party to send a representative to act as director in
Spring News Television Company Limited not less than one fourth of the board of
directors and increase the number of directors in accordance with the shareholding portion
of the second party.
8. Determine what is to be done on the resolution of the board of directors which it must be
agreed by the representative of the second party.
9. During the implementation of the joint venture agreement, the first party must prepare and
submit a progress report of the company to the second party in writing not later than the
15th of the following month. The report will be based on mutual agreement of both
parties.
Contract termination
The second party is entitled to terminate the joint venture agreement and has the right to
recover its entire or partial investment that was jointly invested by the second party, along with the
opportunity cost of investment at the rate of 12 percent per annum of the investment starting from the
investment fund transfer date by the second party until fully repaid by the first party. The first party
agrees to complete this action within 45 days from the date of the second party’s written notice to
terminate the agreement if either of the following cases occurs.
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(a) Spring News Television Company Limited does not receive the license within the
period required by NBTC.
(b) Spring News Television Company Limited cannot increase the capital by the number
specified in item 2 within 30 September 2014.
(c) Shareholders’ equity in the financial statement 2014 is lower than 75% of the
registered capital.
(d) Breach of the terms in items 5-9 by the parties.
Guarantee
To guarantee the performance under the contract of the first party, Solution Corner (1998) Public
Company Limited (Solution) agrees that if there is a contract termination of the second party and if the
first party cannot process in repaying the full or partial investment for the amount jointly invested by the
second party, along with the opportunity cost of investment at 12 percent per annum of the investment
within 45 days from the contract termination date of the second party, Solution agrees to pay the second
party immediately upon being notified by the second party in writing. Failure to do so by Solution, it
will allow the second party to immediately take legal action together with the first party as the guarantor
and joint debtor.
In addition, the second party agrees to pay the investment in the amount of Baht 250 million on
this agreement date to Spring News Television Company Limited in order to pay for the capital increase,
which the second party exercises the right to purchase. Spring News Television Company Limited has
already received the payment of such investment on 7 February 2014.
Later on 28 July 2014, Tong Hua Communication Public Company Limited informed the
termination of the contract to invest in Spring News Television Company Limited since Tong Hua
Communication Public Company Limited was in the process of deciding in other business of investment
with quick return. A subsidiary returned Baht 250.00 million upfront payments with the interest of
opportunity loss of 12 percent per annum totaling to Baht 264.71 million on 5 August 2014.
44. Share Loan Agreement
The Company entered into a share loan agreement on 7 February 2014 between Solution Corner
(1998) Public Company Limited (borrower) and Mr. Wichai Tongtang (lender) to be placed as collateral to
the financial institution for the issuance of bank guarantee that the borrower will enter into a transaction
with the financial institution for 100 million shares. The 55 million borrowed shares are scheduled to be
returned to the lender by 15 March 2014 and on 30 April 2014 for 45 million shares.
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If the borrower cannot return according to the conditions, the borrower agrees to pay a fine to the
lender by the market value of the share price (retrospective 2-month average calculation) times 12 percent
interest rate per annum. The calculation starts from the date of expiration of the shares in each period until
the lender is fully returned with the shares from the borrower.
On 4 December 2014, the Company returns the shares to the lender and Spring News Television Co.,
Ltd, has already paid share loan agreement fee in amount of Baht 104.63 million to the lender.
45. Event after the Reporting Period
45.1 According to Board of Directors’ Meeting of the Company No. 2/2015 held on 23 February 2015 has
passed the following :
1) Consider to approve the change in the Company’s name from Solution Corner (1998) Public
Company Limited to News Network Corporation Public Company Limited and change symbol of
the Company in Stock Trading System from SLC to NEWS and consider to approve the
amendment for Memorandum of Association in accordance with the change in the Company’s
name.
2) Consider to approve the cancelation of the unissued common shares to the high net worth
individual and/or institutional investors through private placement which was approved by the
Extraordinary Shareholders’ Meeting No. 2/2014 on 3 October 2014.
3) Consider to approve the cancelation of issuance and offer convertible debenture to the individuals
in the limit and/or institutional investor and/or private placement investor in the amount of Baht
1,400,000,000 which was approved by the Extraordinary Shareholders’ Meeting No. 2/2014 on 3
October 2014.
4) Consider to approve the Company’s capital decrease from Baht 100,680,660,688 to Baht
33,403,684,700 by cancelling the unissued ordinary shares of 66,123,533,346 shares at par value
of Baht 1 per share and the amendment Memorandum of Association in accordance with the
Company’s capital decrease.
5) Consider to approve the change in number of shares and par value by gathering registered
ordinary shares 33,403,684,700 shares at par value of Baht 1.00 to 6,680,736,940 shares at par
value of Baht 5.00 and gathering the paid up capital of 31,460,105,400 shares at par value of
Baht 1.00 to 6,292,021,080 shares at par value of Baht 5.00.
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6) Consider to approval to issue and offer the new 10,000,000,000 ordinary shares at the par value
of Baht 5.00 to the high net worth individual and/or institutional investors through private
placement. The offering price may not less than 90% (or discount not over 10% of market value).
7) Consider to approval the issuance and offering SLC-W5 in the amount of 2,097,340,360 units to
the Company's existing shareholders at the ratio of 3 ordinary shares for 1 unit of SLC-W5 at
exercise price of Bath 0.60 per unit.
8) Consider to approval the registered capital increase of the Company from Baht 6,680,736,940 to
Baht 18,778,077,300 by increasing the new common shares of 12,097,340,360 shares at the par
value of Baht 5.00 and the amendment Memorandum of Association in accordance with the
increase of registered capital.
45.2 One subsidiary was sued claiming for payment from broadcasting program on one television channel
on 13 January 2015, making misunderstanding to the audience toward the plaintiff. So, the plaintiff
sued the subsidiary company, executive of the company and others relating with the broadcasting
totaling to 4 persons joint published all judgments in the newspaper at least 10 consecutive days and
displayed the images of text and read the text in a television program at least three episodes. The court
appoints for investigation on 16 March 2015, and the cases are under court proceedings. However, the
management of the Company believes that the court judgment would not have a material adverse
effect on the financial position of the subsidiary company.
45.3 In accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015
of Ruammue Ruemjai Co., Ltd. (indirect subsidiary) on 30 January 2015, the meeting considered that
the subsidiary had suffered from large amount of accumulated losses and lacked of liquidity
consistently and had no better tendency. Then the meeting had a resolution to stop the operation
temporarily from 1 February 2015, onwards.
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46. Reclassification of Accounts
The Company reclassified some items in comparative financial statements in order to comply
with the present financial statements, which does not have any affects on profit (loss) for the year or
shareholder’s equity already presented. The details of reclassification are as follows:
Consolidated Financial Statements
As Previously Reported As Previously Reported As Previously Reported
Baht
Baht
Baht
Statement of Financial Position As at December 31, 2013
License to Use the Frequency for Television Service
Other Non-Current Assets

29,038,585.26

23,000,000.00
23,000,000.00

23,000,000.00
6,038,585.26

47. Approval of the Financial Statements
These financial statements have been approved by authorized directors of the Company on 23
February 2015.
_________________________
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