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ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์
NEWS

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 8 ตุลาคม 2547

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

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

ประเภทกิจการและการดำเนินธุรกิจ
จำหน่าย ติดตั้ง และพัฒนาซอฟต์แวร์

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน 281,961,297,580 บาท
ทุนชำระแล้ว 67,886,863,391 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 )
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ผู้สอบบัญชีอนุญาต

บริษัท บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
นางสาววรรญา พุทธเสถียร ทะเบียนเลขที่ 4387 หรือ
นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือ
นายเชิดสกุล อ้นมงคล ทะเบียนเลขที่ 1795 หรือ
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ทะเบียนเลขที่ 7881
128/150-153 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท,เขตราชเทวี,กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 (2) 214 6464
โทรสาร +66 (2) 215 4772
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สาส์นจากประธานกรรมการ
นายมีชัย ฤชุพันธุ์

Mr.Meechai Ruchuphant

ประธานกรรมการ
Chairman

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 ได้ เ กิ ด การเปลี ่ ย นแปลงที ่ ส ำคั ญ ในวงการโฆษณา กล่ า วคื อ งบโฆษณาโดยรวมยั ง คงติ ด ลบ
ต่ อ เนื ่ อ งจากปี 2559 โดยลดลงจาก 107,923 ล้ า นบาท มาเป็ น 101,445 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงประมาณร้ อ ยละ 6
เป็ น การลดลงอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งเป็ น ปี ท ี ่ 2 ติ ด ต่ อ กั น โดยเม็ ด เงิ น โฆษณาทางสื ่ อ โทรทั ศ น์ ไ ด้ ล ดลงจาก 67,544 ล้ า นบาท
มาเป็ น 62,873 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงประมาณร้ อ ยละ 7 และกว่ า ร้ อ ยละ 65 ยั ง คงเป็ น การโฆษณาในช่ อ ง สถานี
โทรทั ศ น์ จ ากระบบเดิ ม (Analog) ในขณะที ่ ม ู ล ค่ า เม็ ด เงิ น โฆษณาผ่ า นสื ่ อ ดิ จ ิ ต อล ยั ง คงมี ก ารเจริ ญ เติ บ โต อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง
โดยมี ย อดรวมในปี 2560 สู ง ถึ ง 12,195 ล้ า นบาท หรื อ เพิ ่ ม ขึ ้ น กว่ า ร้ อ ยละ 29 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวโน้ ม ของการ เปลี ่ ย น
แปลงการใช้ จ ่ า ยในสื ่ อ ประเภทต่ า งๆอย่ า งเห็ น ได้ ช ั ด ซึ ่ ง การเปลี ่ ย นแปลงดั ง กล่ า วทาง
บริ ษ ั ท นิ ว ส์ เน็ ต เวิ ร ์ ค คอร์ ป อเรชั ่ น จำกั ด (มหาชน) และบริ ษ ั ท ในเครื อ ได้ ม ี ก ารคาดการณ์ ไ ว้ ล ่ ว งหน้ า แล้ ว และได้ ม ี
การดำเนิ น การปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ในปี ท ี ่ ผ ่ า นมาให้ ส ามารถรองรั บ ต่ อ คลื ่ น การเปลี ่ ย นแปลงครั ้ ง ใหญ่ น ี ้ ใ ห้ ไ ด้
โดย บริ ษ ั ท ฯมี ร ายได้ จ ากการดำเนิ น งาน (ไม่ ร วมรายได้ อ ื ่ น ๆ) รวมทั ้ ง สิ ้ น 374.342ล้ า นบาทสู ง กว่ า ปี ก ่ อ น ที ่ ม ี รายได้ ร วม
278.243 ล้ า นบาท ถึ ง 96.099 ล้ า นบาท หรื อ ประมาณร้ อ ยละ 35โดยมี ส ั ด ส่ ว นของรายได้ จากส่ ว นงานธุ ร กิ จ เกี ่ ย วกั บ
สื ่ อ ร้ อ ยละ 59 รายได้ จ ากสื ่ อ ใหม่ (New Media) ร้ อ ยละ 30 และรายได้ จ ากธุ ร กิ จ คอมพิ ว เตอร์ และธุ ร กิ จ การ จำหน่ า ย
และให้ บ ริ ก ารเครื ่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต รวจสอบชี ว อนามั ย ร้ อ ยละ 11 โดยรายได้ จ ากสื ่ อ ใหม่ (New Media)
ได้ เ พิ ่ ม ขึ ้ น จากปี ก ่ อ นกว่ า 3 เท่ า ตั ว
ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษ ั ท ฯ มี ส ิ น ทรั พ ย์ ร วม 1,379.653 ล้ า นบาท ลดลงจากปี ก ่ อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
36.67 อั น เป็ น ผลมาจากการใช้ เ งิ น ทุ น ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ โทรทั ศ น์ ใ นระบบดิ จ ิ ต อล วิ ท ยุ แ ละหนั ง สื อ พิ ม พ ์ ฐ านเศรษฐกิ จ
และการลดลงของเงิ น ลงทุ น ระยะยาวเมื ่ อ คำนวณตามราคาตลาดโดยปั ญ หาหลั ก ก็ ย ั ง คงเป็ น ปั ญ หาจากการที ่ ม ี ผ ู ้ ป ระกอบ
การที ่ อ ยู ่ ใ นระบบ TV Digital เป็ น จำนวนมากประกอบกั บ เกิ ด การเปลี ่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู ้ ใ ช้ งบโฆษณาที ่ โ ยกเม็ ด
เงิ น จากสื ่ อ โทรทั ศ น์ ม าเป็ น สื ่ อ ดิ จ ิ ต อลออนไลน์ ม ากขึ ้ น ผู ้ ป ระกอบการทั ้ ง หลายจึ ง ต้ อ งใช้ ค วามพยายามอย่ า งสู ง ในการเพิ ่
มรายได้ อ ื ่ น ๆที ่ ไ ม่ ใ ช่ ร ายได้ จ ากการโฆษณาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว นอกเหนื อ ไปจากการยกระดั บ Ratingของตั ว เอง โดย การใช้
เงิ น ทุ น จำนวนมากในการซื ้ อ Content ทั ้ ง ในและต่ า งประเทศ รวมไปถึ ง การผลิ ต Content ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพสู ง เช่ น การขาย
สิ น ค้ า (TV Shopping) หรื อ การเพิ ่ ม รายได้ จ ากสื ่ อ ดิ จ ิ ต อลให้ ม ากขึ ้ น
ในส่ ว นของหนี ้ ส ิ น และส่ ว นของผู ้ ถ ื อ หุ ้ น บริ ษ ั ท ฯมี ห นี ้ ส ิ น รวม 1,110.169 ล้ า นบาท ลดลงจากปี ก ่ อ น คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 27.22 ซึ ่ ง เป็ น ผลมาจากการลดลงของหนี ้ ส ิ น หมุ น เวี ย น โดยเป็ น การชำระหนี ้ แ ก่ เ จ้ า หนี ้ จ ากหุ ้ น เพิ ่ ม ทุ น ในขณะที ่
หนี ้ ส ิ น ระยะยาวมี ก ารลดลงจากเจ้ า หนี ้ ค ่ า ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื ่ น ความถี ่ เ พื ่ อ ให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ ใ นระบบดิ จ ิ ต อล แต่ ม ี ก าร
เพิ ่ ม ขึ ้ น ของภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน โดยมี ส ่ ว นของผู ้ ถ ื อ หุ ้ น รวม 269.484 ล้ า นบาท ลดลง จาก ปี ก ่ อ น
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 58.73 ซึ ่ ง เป็ น ผลมาจากผลขาดทุ น จากการดำเนิ น งาน
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ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถลดผลขาดทุนขั้นต้นลงมาเป็น 160.669 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อย ละ35.24
อย่างไรก็ดีจากการที่บริษัทฯมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.62 และมีต้นทุน ทางการเงินเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 109.62 จึงทำให้มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี จำนวน 572.748 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 62 ทั้งนี้ ในปี 2561
บริษัทฯมีการวางแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานลงจากการ เลิกธุรกิจที่ไม่ทำกำไรคือวิทยุ 98.5 Mhzโดยใช้การ ออก
อากาศผ่านทาง Application “SpringNews TV” และ ทาง Websiteแทนรวมไปถึงการเจรจา เพื่อลดค่า ใช้จ่าย ในการซื้อ
Content จากทาง CNN ควบคู่ไปกับการทำรายได้เพิ่ม จากการหาพันธมิตรร่วมผลิตรายการในช่อง Spring News การหา
รายได้จากสื่อดิจิตอล สื่อโฆษณานอกบ้าน และรายได้จากการจัดกิจกรรม ซึ่งคือการพัฒนาต่อยอด รวมถึงการ เพิ่ม มูลค่า
ไปยังสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการโดยบริษัทฯคาดหมายว่า การพัฒนาการสำคัญที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ สำคัญ
ที่จะทำให้สามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญและน่าจะเป็นทิศทางที่ดีของการทำกำไรในอนาคตด้วย
ท้ายสุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่ จะบริหารงาน
ในหน้าที่ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น ตามหลัก Fiduciary Duty โดยจะมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
(Duty of Care) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติ ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure) เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต อันจะเป็นประโยชน ์ต่อผู้ถือหุ้นโดยตรง และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตร
ทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คู่ค้าและ ลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน และให้ความ ไว้วางใจ
แก่บริษัทฯ เป็นอย่างดี

นายมีชัย ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการ และ ผู้บริหาร

นายมีชัย ฤชุพันธุ์

Mr.Meechai Ruchuphant
ประธานกรรมการ
Chairman

ศาสตราจารยพ์ ิเศษ ประสพสุข บุญเดช

Adjunct Professor Prasobsook Boondech

นายอภิวุฒิ ทองคำ

Mr.Apivut Thongkam
รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
Vice Chairman

Vice Chairman
(ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60)

นายพินิจ วุฒิพันธุ์

นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

Mr.Chirasak Thanesnant

Mr.Pinit Wuthipand

Director and Chairman of Audit Committee

Director and Audit Committee

พลอากาศโท ชาติชาย รอดบุญพา

นายศุทธิชัย บุนนาค

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

Air Mashal Chartchai Rodboonpha

Mr.Suthichai Bunnag

Director and Audit Committee

Director

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

พลตำรวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก

Mr. Sonthiyan Chuenruetainaidhama

Pol.Gen. Dr.Ruangsak Jritake

กรรมการ

Director
(ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 ม.ค.61)

กรรมการ
Director
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ร้อยเอกหม่อมราชวงศ์ จุลรังษี ยุคล
Capt. M.R. Chularangsri Yugala
กรรมการ
Director

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร

นางสาววทันยา วงษโ์ อภาสี

กรรมการและประธานเจา้ หนา้ ที่บริหาร
Director and Chief Executive Officer

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr.Arak Ratboriharn

Miss.Watanya Wongopasi
Director and President

นายประณต โกษาคาร
Mr.Pranot Kosakarn

นายรักหนึ่ง พหลโยธิน

รองกรรมการอำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Mr.Ruknung Phaholyothin

Chief Financial Officer

เลขานุการบริษัท

กรรมการอำนวยการสายบริหาร

Corparate Secretary

Managing Director
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กิจกรรม CSR ในป 2560
จากสถานการณน้ำทวมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดสกลนคร สืบเนื่องจากพิษพายุเซินกา
ทำใหฝนตกหนักตลอดทั้งคืน อีกทั้งอางเก็บน้ำหวยทราย ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร รับการสะสมน้ำไมไหว
ทำใหคันอางลนน้ำทะลักลงพื้นที่ สงผลใหรวมมวลน้ำทะลักเขาทวมในหลายพื้นที่ทั้ง
เขตเทศบาลนครสกลนครหลายจุดรวมทั้งหมูบานรอบตัวเมือง ทำใหมีประชาชนไดรับความเดือดรอนจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ มากกวา
7,000 ครัวเรือน และยังไมไดรับการชวยเหลืออยางทั่วถึง ทั้งเรื่องของน้ำดื่ม อาหาร และสุขอนามัย
ดังนั้น ทางมูลนิธิสปริงนิวสอาสา รวมกับ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จำกัด,
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด และ
สำนักขาวทีนิวส จึงไดเปดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเปดรับเงินบริจาคผานมูลนิธิสปริงนิวสอาสา
เพื่อใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยน้ำทวมที่จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 60 กลุมบริษัท นิวส เน็ตเวิรค ประกอบดวย News, สถานีขาวสปริงนิวส ทีวีดิจิทัล ชอง 19,
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ, สปริงเรดิโอ, สปริงนิวสอาสา และ ที นิวส เตรียมถุงยังชีพ ประกอบดวย ขาวสาร, อาหารแหง,
บะหมี่สำเร็จรูป, ยารักษาโรค, น้ำดื่ม, ไมขีดไฟ, เทียนไข และสิ่งอื่น ๆ จำนวน 1,500 ชุด ที่ไดรับบริจาคจากผูมีจิตกุศลผานทาง
“มูลนิธิสปริงนิวสอาสา” นำไปมอบใหผูประสบภัยน้ำทวมที่จังหวัดสกลนคร พรอมกับตัวแทนกองทัพอากาศและกองทัพ
เพื่อใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยน้ำทวมที่จังหวัดสกลนคร
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
เชื่อมโยงเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานก้าวสู่ระดับสากล
พันธกิจ
1 มุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ
2 ไม่หยุดพัฒนา แสวงหาโอกาสใหม่ๆ
3 เชื่อมโยงพันธมิตร สร้างเครือข่ายธุรกิจให้ครบวงจร
4 เสริมสร้างศักยภาพ เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
5 เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทุกภาคส่วน
6 เข้าถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
7 แกนนำฆ่าคอร์รัปชั่น
8 ส่งเสริมชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร
นายมีชัย ฤชุพันธุ
ประธานกรรมการ
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
: ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
: ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด
: ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการสาธารณะ
มหาวิทยาลัยบูรพา
: ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
: ครุศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
: ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร
: นิติศาสตร ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
: นิติศาสตร ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
: นิติศาสตร ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
: กิตติมศักดิ์ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 36
: ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดานกฎหมาย มหาวิทยาลัยอดัมสัน ฟลิปปนส
: ฝกงานโครงการ Legislative Internship Program รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
: ปริญญาโท ดานกฎหมายเปรียบเทียบ Southern Methodist University
: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
: ประธานกรรมการ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
: ประธานกรรมการรางกฎหมาย คณะ 1 สํานักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา
: นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ป 2551 - ปจจุบัน
: ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2549 - ปจจุบัน
: นายกสภา มหาวิทยาลัยราชนครินทร วาระป 2555 - ปจจุบัน
: นายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาระ 20 กพ 2556 -ปจจุบัน
อดีต
: เลขานุการกรรมการรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
: ผูอํานวยการกอง กองยกรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
: กรรมการรางกฎหมายประจํา (ระดับ 10)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
: นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
: นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
: ประธานคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ
: นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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: นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
: ประธานสภาสถาบันพระปกเกลา
: ประธานคณะกรรมการขาราชการรัฐสภา
ตําแหนงทางการเมือง : ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายกฎหมาย
(สมัย ฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี)
: ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายกฎหมาย
(สมัย ฯพณฯ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี)
: ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายกฎหมาย
(สมัย ฯพณฯ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี)
: ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝายกฎหมาย
(สมัย ฯพณฯ นายธานินทร กรัยวิเชียร เปนนายกรัฐมนตรี)
: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝายการเมือง
(สมัย ฯพณฯ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรี)
: รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(สมัย ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี)
: รองนายกรัฐมนตรี
ตําแหนงทางนิติบัญญัติ : สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
: สมาชิกวุฒิสภา
: สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
: สมาชิกวุฒิสภา
: ประธานวุฒิสภา
: สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
: ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
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ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช
รองประธานกรรมการ
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
: ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัญฑิตยสภา
เนติบัณฑิตไทย
: เนติบัณฑิตอังกฤษ สํานักลินคลอน อินน
(of Lincoln’s Inn, Barrister-at-Law(England))
การอบรม
: กรมประมวลขาวกลาง หลักสูตรฝายอํานวยการ
: โรงเรียนสงครามจิตวิทยา หลักสูตรฝายอํานวยการ
: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หลักสูตรพัฒนาการบริหาร
: สถาบันอบรมผูพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกา หลักสูตร General
jurisdiction
: สํานักงาน ก.พ.หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 2 รุนที่ 12

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
อดีต

: วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรไทย
รุนที่ 41
: วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 10
: รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: กรรมการกฤษฎีกา
: ประธานวุฒิสภา
: ประธานศาลอุทธรณ
: ประธานศาลอุทธรณ ภาค 5
: ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา
: อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศกลาง
: ผูพิพากษาศาลฎีกา
: ผูพิพากษาศาลอุทธรณ ภาค 3
: เลขาธิการสงเสริมงานตุลาการ
: ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสงขลา
: หัวหนากองวิชาการ สํานักงานสงเสริมตุลาการ
: ผูพิพากษาศาลจังหวัดตาก
: อาจารยประจําโท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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นายอภิวุฒิ ทองคํา
รองประธานกรรมการ
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
: เนติบัณฑิตไทย
: ปริญญาโท ทางกฎหมายระหวางประเทศ อเมริกันยูนิเวอรซิตี้
สหรัฐอเมริกา
: ปริญญาโท ทางกฎหมายเปรียบเทียบ ฮาวเวิรดยูนิเวอรซิตี้
สหรัฐอเมริกา
: ประกาศนียบัตรทางทรัพยสินทางปญญา
องคการทรัพยสินทางปญญาโลก สวิสเซอรแลนด
: ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับแนวโนมและปญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร
จากโรงเรียนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มหาวิทยาลัยมิชิแกน
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพื่อสังคม”
(นมธ.) รุนที่ 7
: วุฒิบัตรหลักสูตรบริหารจัดการดานความมั่นคงชั้นสูง “รุนที่ 6”
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
: ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ-รวมเอกชนรุนที่ 24
ประจําปการศึกษา 2554-2555 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ [วปอ. รุน 54 (ปรอ. รุนที่ 24)]
การอบรม
: หลักสูตร DCP รุน 89/2007
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตร CDC รุน 3/2008
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทํางาน
: รองประธานกรรมการ
ปจจุบัน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560)
: กรรมการอิสระ
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี่ จํากัด (มหาชน)
: รองประธานกรรมการ และกรรมการ
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)
อดีต
: กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาวตามพรบ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
ป พ.ศ. 2550 - 2553
: คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา
ป พ.ศ. 2552
: อนุกรรมการ พิจารณาการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของรัฐสภาแหงใหม ป พ.ศ. 2552
: อนุกรรมาธิการ ในกลุมงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การ
ธนาคารและสถาบันการเงินวุฒิสภา ป พ.ศ.2553
: คณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
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การคาสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรป พ.ศ. 2555 - 2556
: ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจําคณะกรรมาธิการพลังงานสภาผูแทนราษฎร
ป พ.ศ. 2554 – 2556
: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทกฤษดามหานคร จํากัด (มหาชน)
: กรรมการตรวจสอบ บริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน)
: อาจารยพิเศษปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
: คณะกรรมการอุทธรณ
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ป 2554 -2557
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นายพินิจ วุฒิพันธุ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
: บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรม
: อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
: อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
ประสบการณการทํางาน : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
ปจจุบัน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
: ผูตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต
: กรรมการ บริษัท ซีวีเอ็น แอสโซซิเอทส จํากัด
อดีต
: ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท อารพีซีจี จํากัด(มหาชน)
: ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด
: ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด
: คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ
: กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
บริษัท สยามเจเนรัลแฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
: ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
: ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเซีย
: ผูอํานวยการสํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต
: ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
: ผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยสิน มหาวิทยาลัยรังสิต

-17-

นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
: M.A. (International Relations ),Boston University สหรัฐอเมริกา
: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 23 ของสํานักงาน ก.พ.
: หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 40
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2540
ประสบการณทํางาน
: กรรมการ
ปจจุบัน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
อดีต
: เสมียนพนักงาน กองการกงสุล สํานักงานปลัดกระทรวง
: นายเวร (เจาหนาที่การทูต 3 ) กองหนังสือเดินทาง
สํานักงานปลัดกระทรวง
: ผูชวยเลขานุการ (เจาหนาที่การทูต 3 )
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
: เลขานุการตรี (เจาหนาที่การทูต 4)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
: เลขานุการตรี (เจาหนาที่การทูต 4)
สํานักงานเลขานุการปลัดกระทรวง
: เลขานุการโท (เจาหนาที่การทูต 5)
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
: เลขานุการเอก (เจาหนาที่การทูต 6)
สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
: เลขานุการเอก (เจาหนาที่การทูต 6)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน
: เลขานุการเอก (เจาหนาที่การทูต 6) กองกฎหมาย
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
: เจาหนาที่การทูต 7 กองแปล กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
: ผูอํานวยการกอง (เจาหนาที่การทูต 7) กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต
: ผูอํานวยการกอง (เจาหนาที่การทูต 8) กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต
: อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจาหนาที่การทูต 8)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮลม
: อัครราชทูต (เจาหนาที่การทูต 9)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
: ผูชวยปลัดกระทรวง ฯ (เจาหนาที่การทูต 9) สํานักงานปลัดกระทรวง
: รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมการกงศุล
: เอกอัครราชทูต (เจาหนาที่การทูต 10)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
: เอกอัครราชทูต (เจาหนาที่การทูต 10)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
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นายศุทธิชัย บุนนาค
กรรมการ
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
: วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารสื่อสารมวลชน
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
: วารสารศาสตรบัณฑิต คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
: ประกาศนียบัตรมินิเอ็มบีเอ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
: ประกาศนียบัตร การผลิตรายการโทรทัศน
โรงเรียนการภาพยนตและโทรทัศน ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
ประสบการณทํางาน
: กรรมการ
ปจจุบัน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: กรรมการบริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
: กรรมการ บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
: ประธานกรรมการ บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
: ประธานกรรมการ บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
: กรรมการ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
อดีต
: ประธานกรรมการ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
: กรรมการตรวจสอบ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท พาโนรามา เวิลดไวด จํากัด
: ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท.จํากัด (มหาชน)
: ผูอํานวยการ สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ทีวี บมจ. อสมท
: ผูอํานวยการสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
: ผูชวยผูอํานวยการ สํานักขาวไทย อ.ส.ม.ท
: ผูสื่อขาวโทรทัศน บริษัท ไทยโทรทัศน จํากัด
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พลตํารวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก
กรรมการ
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
: ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
: ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
: ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายรอยตํารวจ (นรต. รุน 31)
: ระดับอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร (นตท. รุน 15)
ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
อดีต

: กรรมการ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
: รองสารวัตร สถานีตํารวจนครบาลบางรัก
: รองสารวัตร แผนกตรวจยานพาหนะทางอากาศ กองกํากับการ 2
กองตรวจคนเขาเมือง
: สารวัตรธุรการ สถานีตํารวจนครบาลบางรัก
: รองผูกํากับการกําลังพล กองบังคับการอํานวยการ
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
: ผูกํากับการ ภาควิชาปองกันอาชญากรรม
กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ
: รองผูบังคับการ สืบสวนสอบสวนฯ
: รองผูบังคับการ กองการสอบ สํานักงานกําลังพล
: ผูบังคับการ กองการสอบ สํานักงานกําลังพล
- รองผูบัญชาการ สํานักงานกําลังพล
- รองผูบัญชาการประจําสํานักงานผูบัญชาการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- จเรตํารวจ (สบ.8)
- ผูบัญชาการ การศึกษา
- ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
- รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
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นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
กรรมการ
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
: ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต รามคําแหง
ประสบการณทํางาน
: กรรมการ
ปจจุบัน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(ลาออกจากตําแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561)
: ประธานและกรรมการผูอํานวยการ
สํานักขาว T-News
: ประธานและกรรมการผูอํานวยการ
สํานักพิมพกรีน –ปญญาญาณ ที – มัลติมีเดียกรุป

อดีต

: ประธานกรรมการ บริษัท กรีน พร็อพเพอรตี้ 1282 จํากัด
: คณะกรรมการมูลนิธิ ชุมชนทองถิ่นพัฒนา
: ประธานมูลนิธิ มูลนิธิชื่นฤทัยในธรรม สํานึกรักบานเกิด
: ประธานและกรรมการผูอํานวยการ บริษัท เดอะ บรีโอ มอลล จํากัด
: ประธานและกรรมการผูอํานวยการ บริษัท บรีโอ เรสเตอรองท จํากัด
: คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.นครศรีธรรมราช
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นายอารักษ ราษฎรบริหาร
กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
: บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
: บัญชีบัณฑิต (บัญชีตนทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรม
: อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
ประสบการณทํางาน
: กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
ปจจุบัน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท อควา คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
: กรรมการ บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
: กรรมการ บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
: กรรมการ บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
: กรรมการ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด
: กรรมการ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
: กรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดียจํากัด
: กรรมการ บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
อดีต
: หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO) การรถไฟแหงประเทศไทย
: กรรมการและรักษาการแทนผูอํานวยการ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ
: กรรมการผูจัดการ บริษัท รวมกิจที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
: กรรมการ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)
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รอยเอกหมอมราชวงศ จุลรังษี ยุคล
กรรมการ
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
: โรงเรียนทหารราบ ศูนยการทหารราบ
หลักสูตรชั้นนายรอยเหลาทหารราบ รุนที่ 132
: โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน กองทัพบก
การปลุกฝงอุดมการณความรักชาติ รุนที่ 4
: โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยกําลังสํารองหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
หลักสูตรการฝกอบรบขาราชการกลาโหมพลเรือน ชั้นสัญญาบัตร รุน 93
ตามขอบังคับ กระทรวงกลาโหม วาดวยการแตงตั้งยศทหาร

ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน

อดีต

: ปริญญาตรี Bachelor of Science in Business and Administration
University of Northern Virginia (London)
: Bellerbys college Business A Level Enrichment Programme
Art A Level Enrichment Programme Business with Marketing
Foundation
: โรงเรียน จิตรลดา
: กรรมการ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: กรรมการผูจัดการ บริษัท จุลรังษี จํากัด
: หุนสวน โรงแรม วันเดย โฮสเทล กรุงเทพฯ
: ผูกอตั้ง บริษัท เพอรมาเนน ไฟว จํากัด
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นางสาววทันยา วงษโอภาสี
กรรมการ/กรรมการผูจัดการใหญ
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
: ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํางาน
: กรรมการ
ปจจุบัน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
: กรรมการ บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
: กรรมการ บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
: กรรมการ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
: กรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดียจํากัด
อดีต
: กรรมการ นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: ที่ปรึกษาการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย เคทีซิมิโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
: ที่ปรึกษาการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท อควา เทเลวิชั่น จํากัด
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พลอากาศโท ชาติชาย รอดบุญพา
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ADELPHI UNIVERSITY N.Y.U.S.A พ.ศ.2519
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัการ
MARSHALL UNIVERSITY W.VA.U.S.A. พ.ศ.2521
: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ.2543
: โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด 2 รุนที่ 3 พ.ศ. 2522
: โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง รุนที่ 58 พ.ศ. 2530
: โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุนที่ 34 พ.ศ. 2533
: วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 36 พ.ศ. 2545
: นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุนที่ 3 สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สัญญา ธรรมศักดิ์ สํานักงาน ป.ป.ช.
ประสบการณทํางาน
: กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
ปจจุบัน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
อดีต
: รองผูอํานวยการกองวิชาการและระบบงาน
สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ
: ผูอํานวยการกองวิชาการและระบบงาน
สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ
: เสนาธิการกรมการเงินทหารอากาศ
: รองเจากรมการเงินทหารอากาศ
: ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
ประสบการณพิเศษ
: กรรมการสอบทางแพงกรณีเงินขาดบัญชี บน.7 เมื่อ พ.ศ.2526
: กรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีสินคาราคาถูกขาด
บัญชีเมื่อ พ.ศ.2526
: คณะกรรมการบริหารโครงการรวมไทย – สวีเดน ตามโครงการจัดซื้อ บ.
Gripen 39C/D ระดับผูปฏิบัติงาน (National Program Office : NPO)
: ตําแหนง Budget and Financial Manager 10 ก.ค. 2551 –
9 ต.ค.2552 ตุลาการศาลทหาร
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นายรักหนึ่ง พหลโยธิน
กรรมการอํานวยการสายบริหาร
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
: ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
: กรรมการอํานวยการสายบริหาร
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด
อดีต
: ผูชวยประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต จํากัด
: กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนบุรีสัมพันธ จํากัด
: ผูจัดการทั่วไป บริษัท ธนบุรีบัสเซอรวิส จํากัด
: ผูอํานวยการฝายบริหารสินทรัพย
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและ คณะกรรมการประเมินสินทรัพย
บริษัท บริหารสินทรัพยพลอย จํากัด
: ผูอํานวยการฝายสินเชื่อเพื่อการพาณิชย
บริษัท เงินทุน ภัทรธนกิจ จํากัด (มหาชน)
: รองผูอํานวยการฝายสินเชื่อเพื่อการพาณิชย
บริษัท เงินทุนภัทรธนกิจ จํากัด (มหาชน)
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นายประณต โกษาคาร
รองกรรมการอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท
สัดสวนการถือครองหุน การศึกษา
: Modern Management Program
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ( Mini MBA )
: ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
: รองกรรมการอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน, เลขานุการบริษัท
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
อดีต
: นักลงทุน, ที่ปรึกษาการลงทุน ทองคําแทง
: รองผูอํานวยการ (รักษาการแทนผูอํานวยการ) ฝายปฎิบัติการ
หลักทรัพย
บริการและวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
: รองผูอํานวยการฝายวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน
บล.ซิกโก จํากัด (มหาชน)
: ผูประกอบการอิสระ การเกษตร (เลี้ยงกุงกุลาดํา, ปลาสลิด)
: ผูอํานวยการฝายบริหารการเงินและฝายเงินฝาก
บล.จีอีเอเชียไฟแนนซ จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ประวัติความเปนมา
บริ ษั ท นิ ว ส เน็ ตเวิ รค คอรป อเรชั่ น จํา กั ด (มหาชน) ประกอบธุ รกิ จ การจํ า หน า ย ติ ด ตั้ ง และพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศในดา นของซอฟตแ วร ประกอบธุรกิจ ให คํา ปรึก ษาพัฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศครบวงจร (System
Integrator) ทั้งการวางระบบเครื อข าย (Network) การจั ดหาอุ ปกรณ (Hardware) และพั ฒนาโปรแกรม (Software
Development) ตามความตองการของลูกคา (Tailor Made) โดยมีลูกคาหลัก คือ องคกรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาด
ใหญ ซึ่งบริษัทฯ มีมาตรฐานการในการใหบริการลูกคาสอดคลองกับระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อ
เปนการสรางความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑและความไววางใจในการใหบริการของบริษัทฯ เราจึงมีความมุงมั่นที่จะออกแบบ
พัฒนาระบบงานตลอดจนผลิตภัณฑและบริการตางๆ ใหมีคุณภาพไดมาตราฐาน มีบริการสงมอบงานที่ตรงเวลาเพื่ อ
สรางความพึงพอใจ อยางสูงสุดใหกับลูกคา โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้ง บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ มี
ความเชี่ยวชาญ มีความรู ความสามารถ เพื่อสรางผลงานที่ดีเยี่ยมใหกับลูกคา ตอมาบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของ
การเติบโตของธุรกิจสื่อ บริษัทฯ ไดวางเปาหมายในการลงทุนในธุรกิจสื่อ มุงเนนใหเปนสื่อประเภทขาวครบวงจรเพื่อเปน
สถานีขาวอันดับ 1 ของประเทศทุกแพลตฟอรม บนความรับผิดชอบ และกาวสูศูนยกลางขาวสารอาเชี่ยน
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีทุนจดทะเบียน 281,961,297,580 บาท ทุนชําระแลวเปน 67,886,863,391 บาท
2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ป 2553
 บริษัทฯ ขยายธุรกิจและเปดบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น ไดแก บริษัท สปริง คอรปอเรชั่นจํากัด และบริษัท
โซลูชั่น คอนเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 บริ ษั ท ฯ ผ า นการรั บ รองจาก BVQI (Thailand) Limited ว ากระบวนการทํ างานของบริ ษั ท ได
มาตรฐาน ISO 9001:2008
 เดือนเมษายน บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 50,000,000 บาท เปน 325,000,000 บาท
 เดือนตุลาคมเพิ่มทุนเปน 424,424,386 บาท ซึ่งเปนการเพิ่มทุนโดยผูถือหุนกลุมเดิม ซึ่งเปนทุนชําระ
แลว 303,051,600 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่เติบโตขึ้น
ป 2554

 เดือนมกราคม ยายสํานักงานมาที่ เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อรองรับจํานวนพนักงาน
ของบริษัทที่เพิ่มขึ้น
 เดือนมกราคม บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด (บริษัทยอย) ซื้อหุนสามัญใน บริษัท รวมมือ
รวมใจ จํากัด จากผูถือหุนเดิม รอยละ 99.99% ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
 บริ ษัท โซลู ชั่น คอนเนอร อิน เตอร เนชั่ นแนล จํ ากั ด (บริ ษัท ย อย) ไดจ ดทะเบีย นเปลี่ ยนชื่ อเป น
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554
 เดือนมิถุนายน บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 424,424,386 บาท เปน 424,424,384 บาท
 เดือนกรกฎาคม บริษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 424,424,384 บาท เปน 2,912,369,800 ซึ่ง
เปนการเพิ่มทุนโดยผูถือหุนกลุมเดิม ซึ่งเปนทุนชําระแลว 1,515,258,000 บาท เพื่อรองรับการขาย
ธุรกิจที่เติบโตขึ้น
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 เดือนกันยายน บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด (บริษัทยอย) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100
ลานบาท เปน 200 ลานบาท ซึ่งเปนการเพิ่มทุนโดยผูถือหุนกลุมเดิม
ป 2555

 เดือนธันวาคม บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด (บริษัทยอย) ลงทุนในบริษัทใหมชื่อ บริษัท สปริง
นิวส เทเลวิชั่น จํากัด
 เดือนธันวาคม บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับการแตงจาก AHAINC CO.,LTD
ประเทศเกาหลี ใหปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเทคโนโลยีดานการเรียนการสอน

ป 2556

 เดื อนกุม ภาพัน ธ บริ ษัท โซลู ชั่น คอนเนอร (1998) จํ ากั ด (มหาชน) ลงทุ นใน บริ ษัท เอ็น ไวรอน
เมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด จากผูถือหุนเดิม รอยละ 90% ของทุนจดทะเบียนและชําระ
แลว
 เดือนกุ มภาพัน ธ บริ ษัทลดทุ นจดทะเบียนจากเดิ ม 2,912,369,800 เปน 2,212,369,800 บาท
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,212,369,800 บาท เปน 3,712,369,800 บาท
 เดื อ นสิ ง หาคม บริ ษั ท ฯ ได ผ า นการรั บ รองการตรวจต อ อายุ ครั้ ง ที่ 3 (Re-Certification) จาก
Bureau Verities Certification (Thailand) Ltd. วากระบวนการทํางานของบริษัทไดมาตรฐาน ISO
9001:2008
 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ไดเขารวมประมูลขอรับใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ เพื่อใหบริก ารโทรทัศ นทางธุรกิจ ระดั บชาติ (หมวดหมู ชองรายการขา วสารและสาระ)
โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (“กสทช”)
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 เดือน กุมภาพันธ บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,712,369,800 บาท เปน 3,299,369,800 บาท
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,299,369,800 บาท เปน 6,524,094,143 บาท
 เดือน ตุลาคม บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 6,524,094,143 บาท เปน 100,680,660,688 บาท
 เดือนเมษายน บริษัท เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร(1998) จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท
นิว ส เน็ ต เวิ รค คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) และเปลี่ ย นชื่ อ ย อ หลัก ทรั พ ย จ ากเดิ ม “SLC” เป น
“NEWS” และไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 5 บาท
 เดือน เมษายน บริษัท ไดจดทะเบียนลดทุนจาก 43,684,661,600 บาท เปน 43,479,374,400 บาท
และจดเพิ่มทุนหุนสามัญเพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนจากทุนจดทะเบียน
เดิม 43,479,374,400 บาท เปน 73,479,374,400 บาท
 เดือน กันยายน บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย (บริษัทยอย) ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา
ฐานเศรษฐกิจ เพื่อผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ เปนระยะเวลา 30 ป
 เดือน ธันวาคม บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาความรวมมือ กับ
บริษัท เทอรเนอร บรอดคาสติ้ง ซิสเท็ม เอเชีย แปซิฟค อิงค ซึ่งเปนผูบริหารสถานีโทรทัศน ซีเอ็นเอ็น
อินเตอรเนชั่นแนล ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค เพื่อเปนพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
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 เดือน กรกฎาคม บริษทั ไดจดทะเบียนลดทุนจาก 73,479,374,700 บาท เปน 42,540,504,235 บาท
และจดเพิ่มทุนหุนสามัญเพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนจากทุนจดทะเบียน
เดิม 42,540,504,235 บาท เปน 281,961,297,580 บาท
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3. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
กลุ ม บริษั ท ประกอบธุ รกิ จสื่ อ เปน ธุ รกิจ หลั ก โดยบริ ษั ทฯ ประกอบธุ รกิจ เป นผู ใ ห บริ ก ารด า นสื่อ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงสรางธุรกิจ แบงไดดังนี้
กลุมธุรกิจสื่อโทรทัศน และสื่อสมัยใหม
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ดําเนินธุรกิจ จัดหา และผลิตรายการโทรทัศน โดยมุงเนนการผลิตรายการ
ประเภทขาวสารและสาระ แพรภาพผานทางสถานีขาวสปริงนิวส ทีวีดิจิทัล ชอง 19 และสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม
สปริงนิวส โดยรายการที่ไดรับความนิยมในลําดับตน ไดแก ปรากฎการณขาวจริง, คลุกวงใน อินไซตขาว, เจาะลึกทั่วไทย
Inside Thailand, เจาะลึกทั่วไทย Tonight , ลับ ลวง พราง Exclusive, International News Room , SPRING REPORT
และรายการ ตนเรื่อง กับ ศุภโชค โอภาสะกุล เปนตน รวมถึงการเผยแพรเนื้อหารายการผานชองทางสื่อใหม เชน เว็บไซต
, สื่อออนไลน และสื่อ ผานโทรศัพทมือถือ เปนตน นอกจากนั้นยังเปนผูใหบริก ารจําหนายภาพขา วและเนื้อหาขาวแก
ผูผลิตรายการหรือผูไดรับใบอนุญาตแพรภาพโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
การดําเนินงานของบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัดไดเริ่มแพรภาพออกอากาศรายการโทรทัศนภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยเปลี่ยนจากการแพรภาพโทรทัศนผานดาวเทียมที่ดําเนินการอยูเดิมตั้งแต
ป 2553 สู การแขง ขั นในอุต สาหกรรมดา นสื่อ โทรทั ศน ดิ จิทั ลซึ่ง มี สว นแบ ง รายได สูงกว าในตลาดโทรทั ศ นด าวเที ย ม
หลายเทา ตัว ทั้งนี้บ ริษัทฯ ได รวมดําเนิ นการเพื่อ เตรียมการเขารว มประมูลเพื่อรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศ น
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทกลุมขาวมาอยางตอเนื่อง โดยใชความรู ความสามารถทักษะและประสบการณจาก
การบริห ารงานสถานีโ ทรทัศ น ผา นดาวเทีย มช องสปริ งนิ ว ส ที่ ได รับ ความนิ ยมในเวลาอั น รวดเร็ว มาสูการแขง ขั น ใน
อุตสาหกรรมสื่ อวิ ทยุโ ทรทัศน ที่สามารถเข าถึ งผูช มไดเป นการทั่วไปเชนเดีย วกั บสถานี โทรทัศ นฟ รีทีวี โดยมุงเนน การ
กําหนดผังรายการให เหมาะสมสําหรับผูชมที่สนใจติดตามรายการกลุมข าวและสาระที่ มีอายุตั้ งแต 30 ป ขึ้นไป และ
อาศัยอยูในเขตเมืองเปนกลุมเปาหมายหลักใหมีความสนใจติดตามชมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดบริหารจัดการดวย
เครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีดานการผลิตรายการโทรทัศนที่ทันสมัย การปรับโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ
การฝกฝนบุคลากรและอบรมในแนวทางการผลิตขาวและรายการสมัยใหมโดยใชทักษะและประสบการณอยางมืออาชีพ
ในการดําเนินงานสถานีโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัทฯ ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนดในวิสัยทัศนองคกรที่มุงไปสู
“การเปนสถานีขาวความนิยมอันดับ 1 ของประเทศทุกแพลตฟอรม บนความรับผิดชอบ และกาวสูศูนยกลางขาวสาร
อาเซี่ยน” โดยกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานใน 4 ดาน ประกอบดวย
1. เปนสถานีขาวอันดับ 1โดยการสรางความแตกตางของหนาจอ รูปแบบการนําเสนอ และสามารถ
ขับเคลื่อนสังคม การขยายฐานคนดูไปสูกลุมผูชมใหมๆ การสราง brand loyalty การมีปฎิสัมพันธกับผูชม การกําหนด
KPI ที่ตองการคือการเพิ่ม Market Share ที่ชัดเจน และผลที่จับตองไดเชน มีคนรูจักและรักสปริงฯมากขึ้น
2. เปนศูนยกลางขาวสารอาเซียน ดําเนินการขยายพันธมิตรดานขาวและรายการที่มีคุณภาพ และมี
ศักยภาพทั้งในและตางประเทศเพื่อคุณภาพของขาวและรายการที่รอบดาน และเปนการแลกเปลี่ยนขาวสารที่ลดตนทุน
ในการบริหารไดดียิ่งขึ้น
3. มุงเนนการพัฒนาบุคลากร เสริมสรางใหโอกาสในการทํางานรวมกันโดยเฉพาะพนักงานรุนใหม ให
มีความมุงมั่นทุมเท และกลาทาทายปญหาอุปสรรคในการแขงขันดานขาวไดอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยการกํากับ
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ดูแล สงเสริม และเอาใจใสในการแบ งปนประสบการณจ ากพนักงานระดับอาวุโสที่มีความรู ประสบการณใหสามารถ
ทํางานรวมกันไดอยางมืออาชีพและสรางวัฒนธรรมองคกรใหเขมแข็ง
4. ลดตน ทุน ประหยั ดค าใช จาย และเพิ่ มรายได เป ารายได และจัด หาผู รว มดํ า เนิ นการในบาง
ชว งเวลาเพื่ อ ลดต น ทุ น การผลิ ต รายการ และใหสอดคล องกั บ พฤติกรรมการรั บ ชมรายการโทรทั ศน โ ดยการกํ า หนด
แผนงานหลักใน 4 ดาน เพื่อ พัฒนาองคกรไปสูเปาหมายทั้งในดานการสรางสรรครายการ สรางรายได ควบคุมตนทุน
รายจาย ใชทรัพยากรภายในใหเต็มประสิทธิภาพ และกําหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
แผนปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนองคกร ในป 2561 ใน 4 ดาน ไดแก
1. ดานงานขาว
1.1 เปาหมาย
การเปนสถานีขาวความนิยมอันดับ 1 ของประเทศทุกแพลตฟอรม บนความรับผิดชอบและกาวสู
ศูนยกลางขาวสารอาเซียน
1.1.1 สรางความแตกต างของหนาจอรู ปแบบการนําเสนอ และสามารถขับเคลื่อ นสังคมการขยาย
ฐานคนดูไปสูกลุมผูชมใหมๆ
1.1.2 สรา ง brand loyalty ปฏิสัมพั นธกั บผู ชมมากขึ้ น และยืนหยัด การนําเสนอขา วจริ ง รวดเร็ ว
เชื่อถือได
1.1.3 สร างฐานผูช มในตา งจัง หวัด โดยเพิ่ มพื้ น ที่ข า วภู มิภ าค ให ค วามสํ า คัญกั บเรื่อ งราวข า วสาร
ความเดือดรอนของประชาชนในตางจังหวัดเพื่อนําเสนอใหไดรับการแกไขทั้งในเชิงนโยบาย
และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรวมกันแกไขปญหาไดอยางทันทวงที
1.2 แผนงาน
1.2.1 ปรับผังขาวใหทันสมัย ประเมินทุก 3 เดือนโดยวิเคราะหทั้งในดาน Rating จากผลสํารวจความ
นิยมรายการ และวิเคราะหจากคูแขงขันในสถานีโทรทัศนชองตางๆ
1.2.2 จัดตั้งทีมเฉพาะกิจ 5 ทีม ใหทีมงานที่พรอมทํางานรายงานสถานการณตางๆ ดวยความรวดเร็ว
ฉับไว มีความคลองตัวสูง เพื่อรายงานขาวไดทันเหตุการณตลอด 24 ชั่วโมง
1.2.3 จัดชุดรายงานขาวเฉพาะกิจ สําหรับภารกิจรายงานขาวภาคสนามที่มีอุปกรณ เครื่องมือ ที่เปน
เทคโนโลยี ที่ทั น สมั ย ใช บุคลากรที่มี ทั กษะรอบด า นในการสนั บ สนุ น การรายงานขา วได ทั น
เหตุการณและมีความตอเนื่องในกรณีลมผังรายการพิเศษ
1.2.4 รวมมือ กับ พัน ธมิต รที่ มีศั กยภาพ มี เครือ ขา ยทั้ งในและต างประเทศ ในการแลกเปลี่ ยนดา น
เนื้อหารายการ และสนับสนุนการขยายฐานผูชมเพิ่มขึ้น
1.2.5 สรางทีมงานสร างกระแสไวรัลในโลกออนไลนในการเพิ่ มพื้น ที่ขาวสารบนโลกออนไลน และ
เขาถึงผูรับขาวสารเฉพาะกลุมไดอยางรวดเร็วฉับไว และขยายฐานผูชมผานสื่อออนไลนดวย
การจัดกิจกรรมตางๆ
2. ดานงานกลยุทธและสรางสรรค
2.1 เปาหมาย
2.1.1 ผลิ ต รายการสร า งสรรค เพื่ อ ชว ยเหลื อ สั งคมโดยมุ ง เนน การเลื อ กประเด็น ข า วสาร เนื้ อ หา
รายการที่สามารถถายทอดใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีตอสังคม
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2.1.2 จัดกิจกรรมวาระพิเศษตางๆเพื่อให Rating ของรายการอยูอันดับ 1 ใน 5 รายการที่มี Rating
สูงสุดของสถานีฯ
2.1.3 พัฒนารูปแบบการนําเสนอรายการใหสวยงาม และทันสมัย รองรับสื่อ ใชไดทุก Platform
2.2 แผนงาน
2.2.1 ผลิต Promote , Tie in เนื้อหาเกี่ยวกับสังคม เผยแพรเพิ่มเติมทาง Multi Platform
2.2.2 จัดกิจกรรมโดยจัดเปนวาระพิเศษ เพื่อเพิ่ม Rating กระแสตอบรับจากสังคมและผูสนับสนุน
รายการ
2.2.3 หาพันธมิตรในระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับอาเซี่ยน
2.2.4 พัฒนารายการที่ผานเกณฑประเมินใหมีมาตรฐานมากขึ้นและเอื้อตอการตลาดและการขาย
มากขึ้น
2.2.5 พัฒนารูปแบบพยากรณอากาศรายวันการนําเสนอ 3D AR รูปแบบ Brandingใหใชไดทุก
Function
3. ดานงานเทคโนโลยี
3.1 เปาหมาย
3.1.1 เพิ่มเครือขายอุปกรณ Mobile และรองรับ User ไดมาก 500,000 User
3.1.2 สรางวัตกรรมในการเสนอขาวใหมและทันสมัยดวยเครื่องมือ อุปกรณ และ Application ตางๆ
ในการสนับสนุนการทํางานไดอยางรวดเร็ว ฉับไว ตอบสนองกลุมเปาหมายคนรุนใหมที่สนใจ
ติดตามขาวสารผานสื่อสังคมออนไลนไดมากยิ่งขึ้น
3.1.3 สร า งระบบ Network monitor ที่สามารถตรวจสอบการทํา งานของระบบได ต ลอดเวลา
ประหยัดเวลาและคาใชจายดานบุคลากร
3.2 แผนงาน
3.2.1 ปรับปรุงระบบโครงขาย Wireless Lan และ ระบบ Network Monitor
3.2.2 พัฒนาระบบ Mobile App ใหรองรับฐานผูชม Smart Phone
3.2.3 จัดหาอุปกรณสนับสนุนขาว View Point ,Wireless Mic , Camera 4G wifi ,News Delivery work
flow
3.2.4
4. ดานการขาย และโฆษณาประชาสัมพันธ
4.1 เพิ่มฐานรายไดจาก Social Media ใหมากยิ่งขึ้น
4.2 จัดทําโครงการพิเศษเพิ่มฐานรายไดและเพิ่มฐานผูชมใหมากขึ้น
4.3 จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับพันธมิตรเพื่อสรางภาพลักษณสถานี
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาการดําเนินงานตามแผนงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดในวิสัยทัศนองคกร
จะเปนกาวยางสําคัญในการสรางความแข็งแกรงใหกับสถานีโทรทัศนสปริงนิวสที่จะไดรับความเชื่อถือ เปนที่ยอมรับใน
ดานการนําเสนอขาวสารอยางถูกตอง รอบดาน ยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนและไดรับความนิยมสูงขึ้นสูการเปน
สถานีขาวอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งจะสามารถสรางรายไดสูงกวาตนทุนการดําเนินงาน และยืนหยัดเปนสถานีขาวจริง
เห็นเหตุการณ เห็นอนาคต ที่จะอยูในใจของประชาชนอยางยั่งยืนตอไป
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บริษั ท สปริ งนิว ส เทเลวิชั่ น จํากั ด (บริ ษัท สปริง นิวส คอรป อเรชั่น จํา กัด (บริษัท ยอย) ถือหุ น 99.99%)
ทุนจดทะเบี ยน 1,000 ลานบาท ไดรับใบอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดแก
ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู
ชองรายการขาวสารและสาระ โดยชนะการประมูลในลําดับที่ 4 จํานวนเงิน 1,318.00 ลานบาท ใบอนุญาตระยะเวลา
15 ป ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2557 ถึง 24 เมษายน 2572 เริ่มดําเนินการแพรภาพโทรทัศนระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ในชื่อ
สถานีโทรทัศนสปริงนิวส ชอง 19 ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ออกอากาศ 24 ชั่วโมง โดยในระยะเริ่มตน บริษัทฯ ได
ทําสัญญาเชาใช โครงข ายโทรทัศนระบบดิจิทั ลของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เปน ระยะเวลา 5 ป ตั้งแตวันที่ 1
กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในสวนของการผลิตรายการโทรทัศนสถานีโทรทัศนสปริงนิวส มุงเนนการ
ผลิตรายการประเภทขาวสารและสาระไมต่ํากวารอยละ 70 และบริหารผังรายการโทรทัศนใหไดรับความนิยมเปน 1 ใน 3
ลําดับแรกของหมวดหมูชองรายการขาวและสาระภายในปแรก
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด “RMRJ” บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด “RMRJ” (บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุน 93.17 และ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด (บริษัทยอย) ถือหุน 6.83%ถือหุนรวม
99.99%) ทุ นจดทะเบียน 1 ลา นบาท ดํ าเนิ นงานดา นผลิ ตรายการโทรทั ศน และบริห ารสื่ อโฆษณา โดยแพรภาพใน
สถานีโทรทัศนฟรีทีวี และสถานีโทรทัศนสปริงนิวส ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ไดหยุดประกอบกิจการ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด “NNM” ดําเนินงานในธุรกิจสื่อดิจิทัล หลากชนิด ทั้งในการดานผลิต
เนื้อหาขาวและรายการ การรับดํ าเนิ นการดานสื่ อประชาสัม พันธใ หกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนถึ งการ
รวมกับพันธมิตรในการขยาย Plot form สื่อใหม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสื่อดิจิทัลในอนาคต
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด “GNET” ดําเนินงาน SMS ขาวสาร และขอมูลตาง ๆ ทางโทรศัพทมือถือ
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด “TSM” ดําเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และจัดงานสัมนาและอบรมดาน
วิชาการ
กลุมโซลูชั่นนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยี (Innovation Technology Solution)
บริ ษั ท ฯ ได มีการจั ด หาโซลู ชั่ น ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ นวัตกรรมเข ามาเพื่ อ ปรั บเปลี่ ย น หรือ ต อ ยอดสิ นค า ทางด า น
นวัตกรรมตางๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการในเรื่องความทันสมัย และแปลกใหมใหกับลูกคา รวมถึงเพื่อนํา
เทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยในการบริการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือการนําเสนอตางๆ มีความรวดเร็ว ชัดเจน
ประหยัด และดึงดูดใจมากขึ้น รวมถึงชวยเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑหรือบริการของลูกคาได
โซลูชั่นสื่อประชาสัมพันธดิจิทัล (Digital Signage Solution)
Digital Signage Solution เปนสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบดิจิทัล เปนการประชาสัมพันธนรูปแบบใหมที่
สามารถนํ ามาแทนป ายประกาศ สามารถแสดงขอ มูล สิ นคา และบริก ารที่เ ปนภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อ นไหวเพื่อ ดึงดู ด
ความสนใจของผู พบเห็น โดยลู กคา สามารถที่ จะปรั บเปลี่ย นเนื้อหาที่ ตอ งการแสดงหรื อประชาสั มพั นธ ไดต ามเวลาที่
กําหนด และสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงไดอยางรวดเร็วไมตองรอคนนําไปติดตั้ง สามารถควบคุมการแสดงเนื้อหา
ของจุดติดตั้งตาง ๆ ไดจากสวนกลาง (Centralize Management)
นอกจากนี้บ ริ ษัท ฯยัง ใหบ ริ การวิเ คราะห ออกแบบ และพั ฒนาแอปพลิ เ คชั่ น เพื่ อ เชื่ อ มต อ กับ ระบบ Digital
Signage Solution โดยเชื่อมโยงกับอุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหว เชน Kinest, LEAP Motion และอุปกรณพกพา
ตางๆ เชน Smart Phone, Tablet เพื่อใหการประชาสัมพันธหรือโฆษณามีความนาสนใจ ดึงดูด และเขาถึงกลุมลูกคา
มากขึ้น
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กลุมธุรกิจผลิตภัณฑฮารดแวร รวมทั้งงาน พัฒนาและวางระบบ
บริษัทฯ ขายพวงอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมไปกับผลิตภัณฑซอฟตแวร โดยเปนการ
ขายในงานโครงการที่มีขอกําหนดใหบริษัทเปนผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวมทั้งซอฟตแวรและฮารดแวรเขา
ดวยกัน รวมถึง งานบริ การออกแบบ จัดหา พัฒนา และติด ตั้งระบบคอมพิว เตอรแ ละเครื อขายสารสนเทศ เช น ระบบ
จัดเก็บขอมูล ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล ระบบเชื่อมตอเครือขายภายในและนอกองคกร (เชน Intranet, LAN,
WAN, Unified Communication) และระบบซอฟตแวรบริหารจัดการและสารสนเทศ เปนตน
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การวิจัยและพัฒนา
เนื่อ งจากธุรกิจในสว นซอฟต แวร ของบริษั ทเป นธุรกิจ ที่อยู ในอุ ตสาหกรรมที่ มีการเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็ ว
บริษั ทจึง ได ใหค วามสํา คัญกั บการวิ จัยและพั ฒนาผลิ ตภัณฑเ ปนอยางมาก โดยบริ ษัทไดจัด สรรงบประมาณสํา หรั บ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมและการสราง
ผลิตภัณฑใหม เพื่อใหโปรแกรมของบริษัทมีความสามารถและครอบคลุมการทํางานของผูใชไดครบถวนและทันสมัยมาก
ขึ้น ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและตอบสนองความตองการของลูกคาใหมอันเปนการขยายฐานลูกคา
ของบริษัทตอไปในอนาคต นอกจากนี้แลวการพัฒนาบุคลากรเปนเรื่องที่สําคัญมากในธุรกิจนี้ บริษัท จึงไดกําหนดให
บุคลากรของบริษัทตองเขารับการอบรมความรู และการสอบประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน ตลอดจนไปสู
การสอบ Certified เพื่อเปนผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ทั้งนี้บริษัทก็มิไดหยุดนิ่งที่จะนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับปรุง
คุณภาพสินคาและการบริการ เพื่อใหสามารถเขาถึงลูกคาไดหลากหลาย ชวงนโยบายนี้ก็ไดครอบคลุมการดําเนินงาน
ของบริษัทในเครือทั้งหมดดวย
นอกเหนือจากนี้แลว บริษัทยังเล็งเห็นความสําคัญในตลาดอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน จึงไดเพิ่มการวิจัยในดาน
การพัฒนา โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน (ภาพ เสียง และ Multi Medias) ซึ่งในปจจุบันยังไมมี
บริษัทพัฒนาโปรแกรมรายใดสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงกับความตองการของผูประกอบการได
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ไดเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดทั้งดานสื่อและเทคโนโลยีที่อยูในชวงกําลังเติบโต จึงตองการที่จะขยาย
ขีดความสามารถเพื่อรองรับความตองการที่เติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการเพิ่มจํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
สามารถพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑโปรแกรมที่มีอยูใหมีความสามารถทํางานไดครอบคลุมมากและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
สําหรับธุรกิจสื่อ บริษัทฯ ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนดในวิสัยทัศนองคกรที่มุงไปสู
“การเปนสถานีขาวความนิยมอันดับ 1 ของประเทศทุกแพลตฟอรม บนความรับผิดชอบ และกาวสูศูนยกลางขาวสาร
อาเซี่ย น โดยบริ ษัท ฯ วางแผนการเสริม สรา งและขยายธุ รกิ จในระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่ อ ให สามารถ
ดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณในแตละชวงเวลาไดอยางเหมาะสมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
สําหรับธุรกิจเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิก บริษัทฯจะพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑเดิมรวมทั้ง
การลงทุนในการขยายธุรกิจโดยมีแผนการดังนี้
1. การขยายธุรกิจในรูปแบบของ SI (System Integration) ซึ่งเปนการประกอบธุรกิจดานการใหคําปรึกษา
และการแกปญหาใหกับ งานไอทีแบบครบวงจร โดยบริษัทจะเปนผูรับ เหมางานทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จใหสอดคลองกั บ
ความตองการของลูกคาโดยทีมงานที่มีความพรอมและมีความเชี่ยวชาญสูง
โดยบริษัทจะเนนในดานการบริการในเชิงเทคโนโลยีเฉพาะดานมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนการทําระบบเชื่อมกับ
โซลูชั่นตางๆ ที่ลูกคาตองการ รวมอยูในระบบเดียว และทําใหการรับสงและวิเคราะหขอมูล เปนไปดวยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจายมากยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาหรือการจัดหาโปรแกรมกลุมโปรแกรมประยุกต เพื่อใหครอบคลุมกับความตองการของตลาดทั้ง
ในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ที่ตองการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารและจัดการองคกร ทั้งนี้
บริ ษั ท เน น การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต ที่ มี ผูใ ช ใ นวงกว า ง เพื่ อ ที่ บ ริ ษั ท จะสามารถนํ า โปรแกรมที่ บ ริ ษั ท พั ฒ นาไป
ประยุกตใชไดกับลูกคาอื่นๆ ที่มีความตองการใกลเคียงกัน
3. การขยายธุรกิจเขาสูตลาดเครื่องคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการขายหรือการใหเชาเครื่องคอมพิวเตอรขนาด
เล็กและขนาดใหญ ซึ่งบริษัทจะมุงเนนใหบริการกับภาครัฐและองคกรขนาดใหญ
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ตลาดและภาวะการแขงขัน
เนื่องจากธุรกิจสื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวโนมและความตองการของกลุมผูชม โดยเดิมกลุมผูชมจะรับชมหรือรับ
ขาวสารผานสื่อหลัก อาทิ โทรทัศน วิทยุ ทําใหคูแขงจะมีเพียงผูประกอบการรายใหญในตลาด แตปจจุบันแนวโนมการ
รับชมหรือรับขาวสารผานชองทางสื่อใหมหรือโซเชี่ยลเน็ตเวิรคตางๆ เพิ่มมากขึ้น หรือเกือบ 200% จึงทําใหผูประกอบการ
รายยอยหรือบุคคลทั่วไปสามารถเปนผูผลิตหรือเนื้อหาดวยเชนกัน ดวยธุรกิจที่ไมมีขอจํากัด คูแขงในตลาดของธุรกิจสื่อ
จึงเพิ่มมากขึ้นเปนเทาตัว ทําใหตองมีการศึกษาและปรับรูปแบบของเนื้อหารายการ รวมถึงเพิ่มชองทางในการรับชมหรือ
รับขาวสารเพื่อใหเขาถึงและตอบสนองกลุมผูชมไดอยางครบถวนทั่วถึง
สําหรับธุรกิจดานเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิก เปนธุรกิจที่มีตนทุนสวนมากเปนตนทุนดานทรัพยสินทางปญญา
และอาศัยความสามารถของบุคลากรเปนหลัก ไมตองลงทุนเครื่องมือหรืออุปกรณที่มีราคาสูง ประกอบกับมีสัดสวนผล
กําไรคอนขางสูง ทําใหเกิดมีผูประกอบการรายใหมจํานวนมากสนใจที่จะเขามาลงทุนในธุรกิจนี้ สงผลใหมีการแขงขัน
คอนขางสูง ผูประกอบการที่จะสามารถอยูในตลาดไดจําเปนตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ และความชํานาญในตัวธุรกิจ
ดี และตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเปนอยางดีเพื่อสามารถพัฒนาระบบโปรแกรมใหมีความแตกตางจากคูแขง
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน นอกจากนี้ยังมีขอ จํากัดในการเขา ถึงกลุมลู กคา โดยเฉพาะกลุมลูก คาภาครั ฐที่ใชวิธี การประกวดราคาในการ
คัดเลือกผูใหบริการ โดยใหผูประกอบการนําเสนอทั้งดานระบบงานและราคาของแตละโครงการเพื่อใชเปนเกณฑในการ
พิจารณา หากผูประกอบการที่เคยทําโครงการมีประวัติผลงานดี มีเงินทุนสูง และสามารถสรางความมั่นใจใหกับลูกคาได
รวมถึ งมีค วามสั มพัน ธที่ดีกั บลูก คาอัน เนื่อ งจากรวมทําโครงการดว ยกัน มาแล วหลายโครงการยอ มมีข อไดเ ปรีย บกว า
ผูประกอบการรายอื่น ซึ่งที่ผานมาบริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคามาโดยตลอด
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ปจจัยความเสี่ยง
กรณีบริษัทพึ่งพาบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ของกลุ ม บริ ษั ท จํ า เป น ต อ งอาศั ย บุ ค ลากรที่ มี ค วามชํ า นาญเฉพาะในด า นต า งๆ อาทิ
สื่อ สารมวลชน เทคโนโลยี การสื่อ สาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรม ดั งนั้ นหากบริ ษัท สู ญเสี ย
บุคลากรเหลานั้นไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะทําใหมีผลกระทบตอรายไดหลักของบริษัทเปนอยางมาก ทั้งนี้ความรุนแรง
ของผลกระทบขึ้ นอยูกั บจํา นวนบุ คลากรและปริ มาณงานที่ จะสูญเสียไป ตลอดจนระยะเวลาที่ จะจัด หาพนักงานหรื อ
พัฒนาพนักงานขึ้นมาทดแทน ในอดีตที่ผานมา แมวาบริษัทจะมีพนักงานลาออกและมีการรับพนักงานเขาใหมอยูเสมอ
แตบริษั ทยังไมเคยมี กรณีที่ ขาดแคลนพนั กงานจนทําใหกระทบตอ การดํา เนินงานหรือ ทําให เกิดการสงมอบงานลาช า
อยางไรก็ดีบริษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกลาวดวยแบงเปนหนวยธุรกิจ รวมถึงใหมี
การกระจายหนาที่และความรับผิดชอบในการทํางานอยางเหมาะสม ตลอดจนมีแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อ
ไมใหเกิดปญหาการธุรกิจหยุดชะงัก โดยมีผูควบคุมการดําเนินการพัฒนาของบุคลากรตางๆ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการดูแลและสงเสริมพนักงานใหมีความรูสึกผูกพันและรักบริษัทรวมทั้งจัดให
มีอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมและสวัสดิการพนักงานที่จูงใจใหพนักงานทํางานใหบริษัทในระยะยาวได นอกจากนี้ไดมีการ
สํารองอัตรากําลังของหนวยงานในฝายพัฒนาระบบใหเกินไวประมาณ 5 %ของจํานวนโปรแกรมเมอรที่มีทั้งหมด ทั้งนี้
บริษัทยังมี ระบบการพัฒนาโปรแกรมเมอรที่มีประสิทธิภาพเปนขั้นเป นตอน และสรางแบบแผนการเรียนรูใ หสามารถ
ถายทอดความรูในขั้นตอนการทํางานไดในชวงระยะเวลาเริ่มตั้งแต 2 - 4 สัปดาหเปนตนไป
ดังนั้นหากบริ ษัทจะตองสู ญเสียบุ คลากรบางสวนไปก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาใหมไ ดโดยใชเวลาไม นานนั ก
เนื่องจากบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญใหพัฒนาขึ้นมาเปนบุคลากรมีอาชีพที่มีประสิทธิภาพได
โดยคัดเลือกจากบุคลากรในบริษัทที่มีความรูความสามารถเพียงพอและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได นอกจากนี้
บริษัทมีการทําสัญญากับพนักงานที่มีตําแหนงที่มีความสําคัญทุกคน โดยมีขอหามมิใหบุคลากรระดับสูงรับทํางานใหกับ
ลูกคาที่ตนรับผิดชอบเปนระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่พนสภาพจากการเปนพนักงานของบริษัท
กรณีมีการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑของบริษัท
ผลิตภัณฑของบริษัทบางสวนโดยเฉพาะดานโปรแกรมหรือรายการหรือเนื้อหาอาจจะถูกลอกเลียนแบบ โดยใน
กรณีเนื้อหารายการอาจมีการเลียนแบบรูปแบบรายการที่ไดรับความนิยมและความนาสนใจ ตลอดจนการนํารายการ
หรือเนื้อหาไปทําสําเนาซ้ํา สวนในกรณีที่เปนโปรแกรมจะเปนการลอกเลียนแบบ ซึ่งหากมีการลอกเลียนแบบก็จะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาด ในระดับของ Source Code เพื่อนําไปใชนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไว ดังนั้น
ผูพัฒนาระบบไดทําการใสรหัสลับซึ่งเปนการปองกันทําใหลูกคาไมสามารถเขาถึง Source Code ของแตละโปรแกรมได
นอกจากนี้เ พื่อเปน การปอ งกัน มิใ หคูค าหรื อลู กคา ลอกเลี ยน แบบไปใช ในหนว ยงานหรือสถานที่อื่ นๆ นอกเหนือ จาก
สถานที่ที่ไดกําหนดไวตามสัญญาเทานั้น
กรณีบริษัทอยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงและจํานวนคูแขงมาก
ธุรกิจสื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวโนมและความตองการของกลุมผูชม โดยเดิมกลุมผูชมจะรับชมหรือรับขาวสาร
ผานสื่อหลัก อาทิ โทรทัศน วิทยุ ทําใหคูแขงจะมีเพียงผูประกอบการรายใหญในตลาด แตปจจุบันแนวโนมการรับชมหรือ
รับขาวสารผานชองทางสื่อใหมหรือโซเชี่ยลเน็ตเวิรคตางๆ เพิ่มมากขึ้น หรือเกือบ 200% จึงทําใหผูประกอบการรายยอย
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หรือบุคคลทั่วไปสามารถเปนผูผลิตหรือเนื้อหาดวยเชนกัน ดวยธุรกิจที่ไมมีขอจํากัด คูแขงในตลาดของธุรกิจสื่อจึงเพิ่ม
มากขึ้นเปนเทาตัว ทําใหตองมีการศึกษาและปรับรูปแบบของเนื้อหารายการ รวมถึงเพิ่มชองทางในการรับชมหรือรั บ
ขาวสารเพื่อใหเขาถึงและตอบสนองกลุมผูชมไดอยางครบถวนทั่วถึง
ธุรกิจ โปรแกรมประยุก ตและโปรแกรมยู ทิลิตี้เ ปนธุรกิจที่ คูแขง รายใหมเกิ ดขึ้นไดเสมอและมักใช กลยุท ธดา น
ราคาในการแขงขัน บริษัทจึงมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑซอฟตแวรในเชิงลึกกลาวคือจะเนนการพัฒนาซอฟตแวร
ที่เชื่อมโยงการใชงานกับโปรแกรมที่มีอยูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับผลิตภัณฑเดิมใหตอบสนองและสามารถใชงาน
ระหวางฝายงานตางๆ ไดโดยเนนกลุมลูกคาระดับองคกรที่ตองการขยายและเชื่อมโยงระหวางฝายงานไมเพียงจํากัดการ
ใชเพียงฝ ายงานใดฝายงานหนึ่งเท านั้น ในป จจุบันยัง ไมมีคูแข งรายใดที่มีซอฟตแ วรระบบโปรแกรมที่มีความสามารถ
ครอบคลุมระบบบริหารตางๆ ในองคกร และเชื่อมโยงในแตละฝายงานไดมากเทากับที่บริษัทมีอยูในขณะเดียวกันเพื่อ
เปนการรักษาสวนแบงตลาดบริษัทยังไดพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสําหรับลูกคารายยอยที่มีความตองการใชงานไม
ซับซอนภายในหนวยงาน ซึ่งในระบบบริหารยอยนี้คูแขงของบริษัทจะเปนบริษัทซอฟตแวรรายยอยที่พัฒนาแตละระบบ
โปรแกรม ทั้งนี้จุดเดนของซอฟตแวรของบริษัท คือ สามารถทํางานในลักษณะของ web application ในขณะที่ผลิตภัณฑ
สวนใหญที่มีอยูในตลาดยังทํางานในลักษณะของ client/server
กรณีบริษัทอยูในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว
ผลิตภัณฑดานสื่อ โดยบริษัทฯ จะศึกษาเทคโนโลยีและแนวโน มของตลาดทั้ง ในและตางประเทศ และจัดส ง
พนักงานเขารับการฝกอบรมเทคโนโลยีใหม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาและ update เทคโนโลยีที่มีอยู
ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑดานฮารดแวร และผลิตภัณฑซอฟตแวร ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็ว โดยบริษัทมีรายได จากผลิตภัณฑซอฟตแวรเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามบริษัทมีแนวทางปองกันการกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีในหลายๆ ดาน ไดแก
1) บริษัท ไมมี นโยบายเก็บสต อกสิ นคา แตละโครงการบริ ษัทจะสั่งซื้ อผลิต ภัณฑ ฮารด แวร เทากั บจํา นวนที่
ลูกคาตองการและนําสงลูกคาทั้งหมด
2) ในส วนของผลิต ภั ณฑ ด า นซอฟต แ วร การสั่ งซื้ อ ซอฟตแ วร เพื่ อใช เป น เครื่ องมื อ ตน แบบในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ จะสั่งซื้อในปริมาณที่บริษัทสามารถตอรองสวนลดราคาพิเศษได และมีปริมาณที่จัดซื้อที่มีความเหมาะสมกับ
การใชงานตามกาลสมัยของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
3) ในสวนของผลิตภัณฑซอฟตแวรที่บริษัทผลิตขึ้นมาเองไดมีการกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานวิจัย
และพั ฒ นา เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ นการวิ เ คราะห แ ละปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาซอฟต แ วร ข องบริ ษั ท ให มี ค วามสามารถในการตาม
เทคโนโลยีไดตลอดเวลา โดยที่ผานมาบริษัทไมเคยเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
4) บริษัทจัดใหมีการอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะใหสามารถติดตามเทคโนโลยีไดโดยตลอด และ
จนกระทั่งปจจุบันบริษัทยังไมเคยประสบปญหาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
กรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูลของผลิตภัณฑอันเนื่องมาจากเหตุการณสุดวิสัย
ในกรณีที่เกิ ดเหตุการณสุดวิสัยที่ไ มสามารถบังคับหรือควบคุมได เชน ไฟดับ ไฟไหม ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
เสียหายกั บฐานขอมู ลหรื องานที่อยู ระหวางพัฒนา บริษั ทฯ ไดจัด ใหพ นักงานทํา การจัดเก็ บขอ มูลที่ ไดจากการผลิ ต
ทั้งหมดโดยมีการจัดเก็บขอมูลไว ที่สวนกลางทุกวัน และมีระบบไฟสํารองหากเกิดเหตุการณไฟดั บเกิดขึ้น ซึ่งจะทําให
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พนั ก งานสามารถทํ า การสํ า รองข อ มู ลได ทั น สํ า หรั บ ในกรณี ห ากเกิ ด เหตุ การณ อั น อาจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายกั บ
ฐานขอมูลนั้น บริษัทมีมาตรการในการสํารองขอมูลสําคัญโดยเก็บรักษาไวในที่ที่ปลอดภัยอื่น เชน นําไปฝากไวในตูนิรภัย
ของทางธนาคาร เพื่อใหมีฐานขอมูลสํารองหากมีกรณีฉุกเฉินดังกลาวเกิดขึ้น
กรณีรายไดหลักสวนใหญพึ่งพิงงานจากภาครัฐบาลของธุรกิจเทคโนโลยีและอุปกรณอิเล็กทรอนิก
ในป 2560 บริษัทฯ ยังคงมีรายไดจากการประมูลงานภาครัฐคิดเปนประมาณรอยละ 80 ของรายไดทั้งหมด ซึ่ง
รายได สว นนี้ ขึ้ นอยู กั บ ความสามารถในการชนะการประมู ลโครงการที่ มี ค วามไม แน น อนขึ้น อยู กั บงบประมาณของ
หนว ยงานนั้ นๆ และนโยบายตา งๆ ของภาครัฐ บาล อยา งไรก็ต ามผลงานของบริ ษัท ที่ผา นมาเปนที่ ยอมรั บเนื่ องจาก
สามารถทํางานไดถูกตองตรงตามเงื่อนไขและมีประวัติที่ดีมาโดยตลอดทําใหไดรับความไววางใจจากภาครัฐบาล และ
จากนโยบายของภาครัฐในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในหนวยงานตางๆ มากขึ้นเพื่ อเพิ่มศั กยภาพ
ใหกับหนวยงาน ดังนั้นจึงถือไดวาเปนโอกาสที่ดีที่บริษัทไดมีประวัติการรับงานภาครัฐมากเพื่อเปนการรองรับสําหรับงาน
ประมูลในอนาคต แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯไดเตรียมผลักดันผลิตภัณฑใหมๆ ที่เจาะกลุมลูกคาในตลาดองคกรธุรกิจ
เอกชนหรือกลุมบุคคลใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการดําเนินงานผานบริษัทยอยทั้ง 2 แหง คือ บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
(Sync) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ ดานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา อยาง
ครบวงจร ตั้งแตใหคําปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซอมและบํารุงรักษา รวมไปถึงฝกอบรมการใชงาน และ
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด (ESI) ซึ่งดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจ นําเขาและจําหนายเครื่องมือ
วิเคราะหและอุปกรณตรวจวัดดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม ออกแบบและ
จัดสรางระบบเฝาระวังและตรวจวัดคุณภาพมลพิษในอากาศทั้งในรูปแบบสถานีถาวร กึ่งถาวร และแบบเคลื่อนที่ ให
คําปรึกษาและจําหนายเครื่องมือในการบริหารสิ่งแวดลอมในอาคาร โรงงาน หรือนิคมอุตสาหกรรมในขณะที่รายไดของ
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง ที่ทํารายไดมากกวารอยละ 50 ของรายไดรวมของ
กลุมบริษัทในเครือทั้งหมด เปนรายไดที่มาจากภาคเอกชนเกือบทั้งหมด เพื่อกระจายความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิ จ
ออกไป
การรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงเครื่องมือสําคัญในการทํางาน
กรณีพนักงานบริษัทสามารถเขาถึงขอมูลและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน แมวาไดกําหนดใหมีการตั้งรหัส
ลับเพื่อเปนการควบคุมการเขาถึงขอมูลในคอมพิวเตอรแตละเครื่องและขอมูลในแตละสวนงานก็ตาม แตในทางปฏิบัติ
เพื่อความสะดวกคลองตัวในการทํางาน เจาหนาที่ฝายระบบสามารถใสรหัสและเขาถึงฐานขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร
แตละเครื่องได ซึ่งสามารถตรวจสอบไดวาพนักงานคนใดที่เขาไปทําการเปลี่ยนแปลงแกไขและทําในเวลาใด ทั้งนี้จะมี
การแบงระดับการเข าถึง ขอมูลและโปรแกรมตามความเหมาะสมของพนักงานในแตละตําแหนง อาทิ เจ าหนา ที่ฝา ย
ผูพัฒนาระบบ (System Analysis) สามารถเขาถึงโครงสรางขอมูลและแกไขโปรแกรมได โปรแกรมเมอรสามารถเขาไป
สรา งและแก ไขโปรแกรมได แตไ มสามารถเขาถึ งโครงสรา งขอ มูล และเจา หนา ที่ฝายติด ตั้ง และสนั บสนุน (Support)
สามารถสอบถามโครงสรางขอมูลและโปรแกรมไดจากรหัสเมนูเทานั้น
นอกจากนี้ในสัญญาจางของบุคลากรในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลที่มีความสําคัญจะมีขอความระบุไวชัดเจนใน
สัญญาวาหามมิใหนําความลับของบริษัทและลูกคาของบริษัทไปเปดเผย โดยมีการกําหนดคาเสียหายไวหากมีการฝา
ฝนเกิดขึ้น
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กรณีความลาชาในการรับเงิน
กรณีการเรียกเก็บชําระคาบริการดานพื้นที่สื่อจะมีระยะเวลาชําระเงินประมาณ 30-60 วัน ขึ้นอยูกับประเภท
พื้น ที่สื่อและขอ ตกลงมาตรฐานทางการค าของธุ รกิ จเดีย วกัน ซึ่ งความล า ชา ในการจ า ยชํ าระจะเกิด จากขั้น ตอนการ
ตรวจสอบการใชพื้นที่สื่อของลูกคาวาถูกตองและครบถวนตามการสั่งซื้อหรือไม
กรณีเ รี ยกเก็ บ ชํา ระค าบริ การการออกแบบระบบและพั ฒ นาโปรแกรมใหกั บ ลูก คา ประเภทงานโครงการ มี
ระยะเวลาการชํ าระเงิน ประมาณ 45-90 วัน ขึ้น อยูกับผลิ ตภัณฑซอฟตแวรแ ละขนาดของโครงการหลังจากที่ ไดมีการ
ตรวจรับงานเรียบรอยแลว แตเนื่องจากการตรวจรับงานของหนวยราชการซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทคิดเปนรอยละ
80 ของรายไดนั้ นมี ขั้ นตอนการอนุมั ติแ ละจํา นวนบุ ค คลผูเ กี่ย วข องมาก จึง ทํา ให เกิ ด ความลา ชา ในการรั บชํ าระเงิ น
อาจจะตองใชเวลาเพิ่มอีกประมาณ 2 เดือน อาจทําใหมีผลตอสภาพคลองของบริษัท และสงผลกระทบถึงการเขารับ
ประมูลและรับงานในแตละโครงการที่ตองมีการวางเงินประกันในการเขารับงานตอไป
ทั้งนี้บริ ษัทมีนโยบายในการสํ ารองหนี้สูญโดยพิจารณาจากลูกหนี้ แตละรายโดยประเมิ นจากระยะเวลาและ
มูลคาลูกหนี้คงคางประกอบกับประวัติการชําระเงินในอดีตและฐานะการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน
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โครงสรางรายได
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีโครงสรางรายไดจากการขายและบริการ
แยกตามประเภทผลิตภัณฑและบริการ ดังนี้
หนวย:พันบาท
สิ นคาและบริการ

ดําเนินการโดย

2560
จํานวนเงิน

%

2559
จํานวนเงิน

%

2558
จํานวนเงิน

%

ส วนงานธุรกิ จจําหนายสิ นคาเทคโนโลยี่ และ
ใหบริก ารปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ
ผลิ ตภัณฑซอฟตแวร
ผลิ ตภัณฑฮารดแวร
การบํารุงรักษาและบริการอื่น

ส วนงานธุรกิ จสื่ อ
โทรทัศนระบบสื่ อดิจิตัล
ผลิ ตรายการ
วิทยุ
หนังสื อพิมพฐานเศรษฐกิ จ
โฆษณาออนไลนบนแพลตฟอรมโซเชียล

ส วนงานธุรกิ จจําหนายและใหบริการ
เครื่องมือและอุปกรณ ตรวจสอบชีวอนามัย
และสิ่ งแวดล อม

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากั ด (มหาชน)
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี่ จํากั ด

บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากั ด
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากั ด
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากั ด
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากั ด
บริษัท ฐานเศรษฐกิ จ มัลติมีเดีย จํากั ด
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากั ด

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลู ชั่น อินทิเกรเตอร จํากั ด

รวม

4,489

27,656

13.00

71.39 139,643

65.63

24.24

45,469

21.37

374,342 100.00 278,243 100.00 212,768

100.00

333,739

36,114

1.20

12,148

89.15 198,638

9.65

67,457

4.37

หมายเหตุ - โครงสรางรายไดของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ในป 2560 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลัก
ในส วนงานธุ รกิจ สื่อ ดําเนินงานเปนสื่ อ มั ลติ -แพลตฟอรม ครบวงจร ครอบคลุม ทุกสื่ อ ทั้ง โทรทัศน ระบบสื่อ ดิจิทั ล วิ ทยุ หนั งสือ พิม พ
นิ ต ยสาร และโฆษณาออนไลน โดยเฉพาะโทรทั ศ น ร ะบบสื่ อ ดิ จิ ทั ล เป น สถานี ข า ว ภายใต ชื่ อ SPRINGNEWS ช อ ง 19 วิ ท ยุ
SPRINGRADIO ซึ่งบริษัทมีเปาหมายจะพัฒนาใหมีความทันสมัยและ มีศักยภาพในการออกอากาศ และขยายชองทางการเขาถึงกลุมผูชม
รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ และการโฆษณาออนไลนบนแพลตฟอรมโซเชียลตางๆ มีสัดสวนรายไดรอยละ 89.15
- ส วนงานธุ รกิ จจํ าหนา ยสิ นค าเทคโนโลยีแ ละให บริ การปรึก ษาออกแบบระบบสารสนเทศ รวมถึง การใหบ ริก ารวางระบบ
เครือขาย (Network) มีสัดสวนรายไดรอยละ 1.20 และสวนงานธุรกิจจําหนายเครื่องมือและอุปกรณ และใหบริการติดตั้งระบบโครงการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย มีสัดสวนรายไดรอยละ 9.65
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การควบคุมภายใน
บริ ษัท ฯ ไดใ ห ความสํ าคั ญตอ ระบบควบคุ ม ภายในทั้ง ในระดั บ บริ หารและระดับ ปฏิบั ติ งานเพื่ อให มี
ประสิทธิภาพจึงไดกําหนดภาระหนาที่อํานาจการดําเนินการของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจนมีการควบคุมการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแยกหนาที่ผูปฏิบัติงานผูติดตามควบคุม และ
ประเมิ นผลออกจากกั น เพื่ อใหเ กิด การถ วงดุลและตรวจสอบระหวา งกั นอยา งเหมาะสม นอกจากนี้ ยัง มีการควบคุ ม
ภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงินโดยบริษัท ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริ หารสายงานที่ รับผิดชอบและ
บริษัทจัดใหมีผูตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทําการสํารวจและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเปนระยะเพื่อ
จัดทํารายงาน ใหผูบริหารและกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาพรอมทั้งทําขอเสนอแนะเพื่อแกไขปรับปรุงระบบตรวจสอบ
ควบคุ มภาย ในของบริ ษัท เสนอตอ คณะกรรมการบริ ษัท ทั้ง นี้ฝายตรวจสอบภายในจะขึ้น โดยตรงกับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตาง ๆ 5 ดาน คือ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได มี การติ ด ตามและประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ในด า นต า งๆ ซึ่ ง
ประกอบดวย
1. องคกรและสภาพแวดลอม
บริ ษัท ฯ มีการกํา หนดเปา หมายการดํา เนิ นธุ รกิ จที่ ชั ดเจนวัด ผลได และได มี การทบทวนเป าหมายการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนดเปนระยะๆ สําหรับการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนตอ
พนักงาน มี การจั ดทําผั งองคก รที่เหมาะสม และมีการจัดทํา อํานาจดําเนินการระบุ ระเบีย บวิธีป ฏิบัติเ ปนลายลักษณ
อักษร รวมทั้งไดจัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจเปนลายลักษณอักษรสําหรับพนักงานใชเปนหลักในการปฏิบัติงานตอไป
2. การบริหารความเสี่ยง
ในการจัด ทํา แผนงานและงบประมาณประจํ าป จ ะมี การประเมิ นป จ จัย ความเสี่ย ง ทั้ งจากภายในและ
ภายนอกองคกร ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการทบทวนผลงานเปรียบเทียบงบประมาณทุกเดือน
และมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ติดตามตรวจสอบเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
บริษั ทมีก ารกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่ และวงเงิน อํานาจอนุมัติ ของฝา ยบริ หารในแตละระดับอยา ง
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร มีการแบงแยกหนาที่การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการบัญชี และแบงแยกหนาที่
การดูแลจัดเก็บทรัพยสินออกจากกัน สําหรับธุรกรรมที่เกี่ยวของกับพนักงานระดับบริหารและญาติสนิท ไดมีการจัดตั้ง
ทีมงานผูบริหารเพื่อดูแลและตรวจสอบรายการดังกลาวโดยเฉพาะดานการดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทได
แตงตั้งกรรมการและผูบริหารเพื่อกํากับดูแล การบริหารงาน มีการกําหนดนโยบาย อนุมัติแผนงานงบประมาณประจําป
และมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอ สวนดานการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทมีการแจง
ใหผูบริหารทุกระดับทราบถึงกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ และกําหนดใหปฏิบัติตามกฎหมาย และมี
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของโดยผูบริหารและหนวยงานตรวจสอบภายใน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริ ษัท จัด ให มี ขอ มูลที่สํา คัญอย างเพีย งพอ เพื่ อ ให ผูบ ริห ารใชป ระกอบการตั ดสิ น ใจ และมี การจั ดเก็ บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และเอกสารบัญชีตางๆ ไวเปนหมวดหมู ครบถวนตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปและ
เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
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5. ระบบการติดตาม
บริ ษั ท มีการติ ดตามดู แลการดํา เนิ น งานอย างสม่ํ า เสมอ ในกรณีที่ ผลการดํ า เนิน งานที่เ กิ ด ขึ้ นมี ค วาม
แตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว โดยใหฝายบริหารเสนอแนวทางแกไข พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาการติดตามผลไว
โดยชัดเจน บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วาง
ไว การตรวจสอบไดใหความสนใจตอ กิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงสูง พรอมทั้ งการติดตามการบริ หารความเสี่ยงตาม
แผนที่วางไว การวางแผนการตรวจสอบไดกระทําไวลวงหนา ความถี่ของการตรวจสอบบริษัทยอยและกิจกรรมตางๆ ก็จะ
สอดคลองกับความเสี่ยงที่ไดทําการประเมินไว
ซึ่ง คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ นว า บริ ษั ท มี ระบบการควบคุ ม ภายในทั้ ง 5 ด า นดั ง กล า วข า งต น อย า ง
เพียงพอแลว
ปจจุบันบริษั ทมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน เพื่อ ดูแลใหระบบการควบคุมภายในเปนไปขอ กําหนดของ
ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอยางนอยปละ 4 ครั้ง และจะจัดทํารายงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดทําและประเมินผลและติดตามระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค
1. ปรับปรุงระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพขึ้น
2. กําหนดนโยบาย กระบวนการ และการรับรูรายไดตามมาตรฐานการบัญชีและขอกําหนด
3. ปองกันความเสี่ยงในเรื่องการควบคุมทรัพยสินภายใน
4. ศึกษา และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎเกณฑตางๆ สําหรับระบบการควบคุมภายใน
5. จัดทําและเสนอแนะการปฏิบัติงานใหเปนระบบเพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited

รายการระหวางกัน
1. บริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือความสัมพันธกับบริษัท มีมูลคารายการระหวางกันทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน ดังนี้

บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท
ความสัมพันธกับบริษัท

บริษัท ซิงค เทคโนโลยี่
จํากัด

บริษัทฯ เปนผูถือหุนใน

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

เงินกูยืมระยะสั้น

-

สัดสวน 99.99% และมี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

10,000,000

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
-

-8,000,000

8,000,000 เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ
-5,500,000 ใหแกบริษัทยอย ใช
หมุนเวียน
ของกิจการ

กรรมการรวมกัน

บริษัท สปริงนิวส คอร
ปอเรชั่น จํากัด

เหตุผลและความจําเปน
ของการทํารายการ

ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ
ดอกเบี้ยคางรับ

ทดรองจายคาใชจาย

-

107,895
12,000
363,562

-

18,190 ดําเนินการคาตามปกติ
- ดําเนินการคาตามปกติ
104,795 ดําเนินการคาตามปกติ

บริษัทฯ เปนผูถือหุนใน

เงินกูยืมระยะสั้น

-

1,456,500,000

-

1,201,500,000 เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ

สัดสวน 99.99% และมี คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กรรมการรวมกัน

-1,296,500,000
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-1,201,500,000 ใหแกบริษัทยอย ใช
หมุนเวียนของกิจการ

บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท
ความสัมพันธกับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

เหตุผลและความจําเปน
ของการทํารายการ
และใหบริษัทยอยทางออม
กูยืมเพื่อจายชําระคา
ธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล บริษัท สปริงนิวส
เทเลวิชั่น จํากัด

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ
ดอกเบี้ยคางรับ
เจาหนี้การคา

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล
โซลูชั่น
อินทิเกรเตอร จํากัด

บริษัทฯ เปนผูถือหุนใน
สัดสวน
90% และมีกรรมการ
รวมกัน

ใหเชาสินทรัพย
ทดรองจายคาใชจาย

424,490
690,480
100,000
84,781,164
1,633,025

-

คาบริการ

-

-

45,957
104,860
26,130,411
1,149,659

เงินกูยืมระยะสั้น

-

71,900,000

-

62,000,000 เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-61,819,380
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ดําเนินการคาตามปกติ
ดําเนินการคาตามปกติ
ดําเนินการคาตามปกติ
ดําเนินการคาตามปกติ
ดําเนินการคาตามปกติ

-47,519,380 ใหแกบริษัทยอย ใช
หมุนเวียนของกิจการ

บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท
ความสัมพันธกับบริษัท
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ
ดอกเบี้ยคางรับ

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค
มัลติมีเดีย จํากัด

ลักษณะรายการ

ขายสินคา
ทดรองจายคาใชจาย

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
2,891,236
1,311,820
73,000
2,146,959

บริษัทเปนผูถือหุนใน
สัดสวน
99.99% และมี
กรรมการ
รวมกัน

-

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
2,891,236
1,130,240
1,529,123

100,500,000

เหตุผลและความจําเปน
ของการทํารายการ
ดําเนินการคาตามปกติ
ดําเนินการคาตามปกติ
ดําเนินการคาตามปกติ
ดําเนินการคาตามปกติ

52,500,000 เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ
ใหแกบริษัทยอย ใช
หมุนเวียน
ของกิจการ

ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ
ดอกเบี้ยคางรับ

-
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1,288,152
15,000
4,382,192

-

16,050 ดําเนินการคาตามปกติ
- ดําเนินการคาตามปกติ
1,225,753 ดําเนินการคาตามปกติ

บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท
ความสัมพันธกับบริษัท
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ
มัลติมีเดีย จํากัด

บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด

ลักษณะรายการ

บริษัทยอยทางออม

ลูกหนี้อื่น

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค
มัลติมีเดีย จํากัด
เปนผูถือหุนในสัดสวน
80%

รายไดคางรับ

บริษัทยอยทางออม
บริษัทสปริงนิวส คอร
ปอเรชั่น
จํากัด เปนผูถือหุนใน
สัดสวน
99.99% และมี
กรรมการรวมกัน

เงินกูยืมระยะสั้น
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
53,500

-

ดอกเบี้ยคางรับ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
เหตุผลและความจําเปน
(บาท)
ของการทํารายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
- ดําเนินการคาตามปกติ

50,000

-

10,000,000
-

-

383,562
-

-

- ดําเนินการคาตามปกติ

เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ
ใหแกบริษัทยอย ใช
หมุนเวียน
ของกิจการ

- ดําเนินการคาตามปกติ
-

บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท
ความสัมพันธกับบริษัท

บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น
จํากัด

บริษัทยอยทางออม

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

ลูกหนี้อื่น

-

-

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
-

เหตุผลและความจําเปน
ของการทํารายการ

54,906 ดําเนินการคาตามปกติ

บริษัทสปริงนิวส คอร
ปอเรชั่น
จํากัด เปนผูถือหุนใน
สัดสวน
99.99% และมี
กรรมการรวมกัน
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด บริษัทเปนผูถือหุนใน
สัดสวน

20,800,000

13,300,000 เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ

99.99% และมี
กรรมการรวมกัน
ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ
ดอกเบี้ยคางรับ

-
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1,199,664
40,000
549,452

-

ใหแกบริษัทยอย ใช
หมุนเวียนของกิจการ
2,755,198 ดําเนินการคาตามปกติ
- ดําเนินการคาตามปกติ
545,438 ดําเนินการคาตามปกติ

บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท
ความสัมพันธกับบริษัท

บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด

บริษัท กรีน พร็อพเพอรตี้
1282 จํากัด

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

เหตุผลและความจําเปน
ของการทํารายการ

บริษัทในเครือของ
บริษัท
กรีนเน็ต 1282 จํากัด
บริษัทมีขอตกลงรวม
ธุรกิจตามมติคณะ
กรรมการฯ รอการปรับ
โครงสรางของ
บริษัททีนิวส ทีวี จํากัด

เงินใหกูยืมระยะสั้น

-

-

28,000,000

24,000,000 เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

-24,000,000

-24,000,000 ใชหมุนเวียนของกิจการ

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
รายไดคางรับ
ดอกเบี้ยคางรับ
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น

-

-

270,987
983,865
25,500
1,100,913
214,000
21,305

บริษัทในเครือของ
บริษัท
กรีนเน็ต 1282 จํากัด

เงินประกันคาเชา

90,000

-

90,000

- ดําเนินการคาตามปกติ

92,687

ดําเนินการคาตามปกติ

เจาหนี้อื่น

196,445
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907,397
5,607

ดําเนินการคาตามปกติ
ดําเนินการคาตามปกติ
ดําเนินการคาตามปกติ
ดําเนินการคาตามปกติ
ดําเนินการคาตามปกติ
ดําเนินการคาตามปกติ

บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท
ความสัมพันธกับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

เหตุผลและความจําเปน
ของการทํารายการ

บริษัท สํานักพิมพ กรีน
ปญญาญาณ
จํากัด

บริษัทในเครือของ
บริษัท
กรีนเน็ต 1282 จํากัด

เจาหนี้การคา

-

-

17,188

- ดําเนินการคาตามปกติ

บริษัท สํานักขาว ที-นิวส
จํากัด

บริษัทในเครือของ
บริษัท
กรีนเน็ต 1282 จํากัด

ลูกหนี้การคา

1,209,635

-

-

- ดําเนินการคาตามปกติ

บริษัท เจเค ไทยเทรดดิ้ง
จํากัด

บริษัทในเครือของ
บริษัท
กรีนเน็ต 1282 จํากัด

ลูกหนี้การคา

-

-

90,884

- ดําเนินการคาตามปกติ

บริษัท มีเดีย เอ็กซเพอรทีส
อินเตอร เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จํากัด

บริษัทที่ดําเนินธุรกิจ

เจาหนี้การคา

-

-

314,977

- ดําเนินการคาตามปกติ

เกี่ยวของกัน โดยมี
ญาติสนิท

คาใชจายคางจาย

-

-

1,118,707

- ดําเนินการคาตามปกติ
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บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท
ความสัมพันธกับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

เหตุผลและความจําเปน
ของการทํารายการ

ของกรรมการบริษัท
ยอยเปน
กรรมการบริษัท

นายอารักษ ราษฎรบริหาร

กรรมการบริษัท

ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้อื่น

นางสาววทันยา วงษโอภาสี กรรมการบริษัท

ลูกหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางจาย

นายศุทธิชัย บุนนาค

กรรมการบริษัท

ลูกหนี้อื่น

นายรักหนึ่ง พหลโยธิน

กรรมการบริษัท

เงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางจาย

-

-

3
100

2,000,000
12,658

-

3
-

- ดําเนินการคาตามปกติ
- ดําเนินการคาตามปกติ

-

-

3

-

1,500,000
7,397

-

-

- ดําเนินการคาตามปกติ
- ดําเนินการคาตามปกติ
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-

บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท
ความสัมพันธกับบริษัท

ลักษณะรายการ

นายยุทธ ชินสุภัคกุล

เจาหนี้เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้น

นายศุภชัย สระสมบูรณ

ผูถือหุนบริษัทยอย
ทางออม
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ
มัลติมีเดีย จํากัด

นายสุชาย มีขันทอง

นายธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ

เหตุผลและความจําเปน
ของการทํารายการ

9,965,638

-

-

- ดําเนินการคาตามปกติ

ทดรองจายคาใชจาย

125,000

-

125,000

- ดําเนินการคาตามปกติ

ผูถือหุนบริษัทยอย
ทางออม
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ
มัลติมีเดีย จํากัด

ทดรองจายคาใชจาย

125,000

-

125,000

- ดําเนินการคาตามปกติ

กรรมการบริษัท กรีน
เน็ต 1282 จํากัด

ลูกหนี้การคา

-

-

3,200

- ดําเนินการคาตามปกติ
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บุคคลหรือบุคลที่เกี่ยวของ / ความสัมพันธกับบริษัท
ความสัมพันธกับบริษัท

นายวรนาถ บุญปลีก

อดีตกรรมการบริษัท
ยอย

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

เงินใหกูยืม

-

-

มูลคารายการระหวางกันสําหรับงวด
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
2,500,000

เหตุผลและความจําเปน
ของการทํารายการ

- เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ
ใชหมุนเวียนของกิจการ

ดอกเบี้ยคางจาย
คาใชจายคางจาย

-
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-

684,394
226,951

- ดําเนินการคาตามปกติ
- ดําเนินการคาตามปกติ

2. ขั้นตอนในการอนุมัติทํารายการระหวางกัน
การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนได
เสีย หรื ออาจมีค วามขัดแยงทางผลประโยชน ในอนาคต บริษั ทฯ มีนโยบายโดยกํ าหนดการปฎิ บัติใ นการทํา รายการ
ระหวางกันใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติ หรือราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไมสามารถ
เปรีย บเที ยบราคากั บบุค คลภายนอกได ก็จะใชราคาที่ ตกลงรว มกันทั้ ง 2 ฝา ยในการกํ าหนดราคาสิน คาและบริ การที่
เหมาะสม ซึ่ ง กรรมการได พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ต ามขอบเขตและอํ า นาจหน า ที่ และนํ า เสนอเรื่ อ งดั ง กล า วให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นในความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
ในป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดมีการทํารายการระหวางกันทั้งดานสินทรัพยละหนี้สิน และมีการทํารายการระหวาง
กันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวของ โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาดหรือราคาที่เทียบเคียง ซึ่งไดผานการพิจารณาความเหมาะสม
และมูลคาของการทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึ งความสํา คัญของนโยบายเกี่ย วกับการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดีโ ดยจะไดกํ าหนดเป น
นโยบายที่ครอบคลุมถึงโครงสรางและขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท สิทธิและความเทาเทียม
กันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียนอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหนาที่ในการกํากับใหบริษัทมีการเปดเผยขอมูลที่มีความ
เพีย งพอโปรง ใส ใหแ กผูถื อหุ นและสาธารณชนอย างสม่ํ าเสมอ มี การกํา กับ ควบคุม ดูแ ลกิ จการที่ เป นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได และมีการควบคุมบริหารความเสี่ยงเพื่อประโยชนสูงสุดแกนักลงทุน และยังคํานึงถึงเรื่อง จริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม

สิทธิของผูถือหุน
บริษัท ตระหนักใหความสําคัญตอผูถือหุน และใหสิทธิผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายใหขอมูล
และขาวสารของบริษัทอยางถูกตองทั้งผานการประชุมผูถือหุนซึ่งบริษัทจัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และรวมพิจารณาตัดสินในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตาง ๆ โดยที่บริษัทมีการอํานวย
ความสะดวกแกผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการกําหนดใหมีการจัดประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ผูถือ
หุนสามารถเดินทางมาไดโดยสะดวก โดยสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนลวงหนา และระบุเอกสารที่ตองใชแสดงตัวใน
การเขารวมประชุม บริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมได โดยผูถือหุนสามารถ
มอบฉั นทะให บุค คลอื่น หรือ กรรมการอิ สระของบริ ษัท เพื่ อลงคะแนนเสี ยงแทนในกรณี ที่ผูถือ หุน ไม สามารถเข าร ว ม
ประชุมไดดวยตนเอง ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งจะมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบเขารวม
ดวยทุกครั้งเพื่อตอบขอซักถามของที่ประชุมผูถือหุน โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผูแทนในฐานะประธานที่ประชุมจะ
ไดจัดใหผูถือหุนไดมีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนออยาง
เหมาะสม

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมในการตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินการของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท และจะเพิ่ม
ทางเลือ กใหผูถื อ หุน ทุ ก ครั้ ง ผุถื อ หุ นที่ ไ ม สามารถเข าร ว มประชุ ม บริ ษั ทได แ นบหนั งสื อ มอบฉั น ทะ เพื่อ ให ผูถื อ หุ น ที่
ประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือผูรับมอบอํานาจเปนตัวแทนในการเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนได
ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อ ปอ งกั นความขั ดแยง ทางผลประโยชนใ นรายการที่อ าจเกิ ดขึ้ น บริ ษัท จะจัด ใหค ณะกรรมการบริษั ทเปน ผู
พิจารณาการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและใหผูที่อาจมีสวนไดเสียงดออกเสียงเพื่อใหเกิดความ
โปรงใส หากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของ
บริษัทจะใหรับทราบเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น และหามมิใหผูบริหารใชขอมูลภายในมากอใหเกิดผลประโยชนสวนตน
โดยบริ ษั ท กํ า หนดให ผูบ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ต อ สํ า นั กงานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซึ่งรวมถึง
ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคาและ/หรือเจาหนี้ คูแขงทางการคา และสังคมสวนรวม โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวขอดังนี้
 พนักงาน

 คูคาและเจาหนี้

 ลูกคา

 คูแขงขัน

สังคมสวนรวม

: บริษัทเนนการสงเสริมการพัฒนาความรู ความสามรถของพนักงานทุกระดับ
อยางตอเนื่องไดรับปฏิบัติและไดรับโอกาสเทาเทียมกัน ใหผลตอบแทนและ
สวั สดิ การแก พ นัก งานอย างเหมาะสมเป นธรรม มี การจัด ตั้ง กองทุน สํ ารอง
เลี้ยงชีพเพื่อใหผลประโยชนตอพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานตามขอบังคับของ
กฎหมายแรงงานและสวั สดิ การของพนั ก งาน และให ค วามเคารพต อ สิ ท ธิ
หนาที่สวนบุคคล ตลอดจนดู แลใหเกิ ดสภาพแวดลอมที่ดี ในการทํ างานเพื่ อ
สุข อนามั ย และความปลอดภั ย ตอ ชี วิต และทรั พย สิน ของพนั ก งาน รวมทั้ ง
ส ง เสริ ม ให ป ฏิ บั ติ ง านภายใต ค า นิ ย มที่ ดี รว มกั น และความสามั ค คี ภ ายใน
องคกร
: บริ ษั ท รั ก ษาและปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขข อ ตกลงต า ง ๆ ที่ มี ต อ คู ค า และ/หรื อ
เจาหนี้อยางเครงครัด และไมเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น
ใด ที่ไมสุจริตในการคากับคู คา และ/หรือเจาหนี้ โดยหากไมสามารถปฏิบั ติ
ตามเงื่อนไขดังกลาว หรือมีขอมูลวามีการกระทําที่ไมสุจริตเกิดขึ้น จะรีบแจง
หรือเปดเผยขอมูลตอคูคาและ/หรือเจาหนี้เพื่อรวมกันแกไขปญหาและปองกัน
ไมใหเกิดความเสียหาย
: บริ ษั ท เอาใจใส แ ละรั บ ผิ ด ชอบต อ ลู ก ค า โดยผลิ ต สิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพ และ
มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต อ งการลู ก ค า ได เ ป น อย า งดี
โดยเน น ให ค วามสํ า คั ญ ถึ ง คุ ณ ภาพสิ น ค า การบริ ก าร ราคาที่ เ หมาะสม
และความตรงตอเวลา
: บริ ษัท มี นโยบายใหป ฏิ บัติ ต อคู แข ง ขัน ทุกรายอย า งเท าเทีย มกัน ดว ยความ
สุจ ริ ต โดยดํ า เนิน การแข ง ขั น อย า งถู กต อ งตามกฎหมายต า งๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง
อยางมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขันที่ดี
: บริษัท มีความมุงมั่น และตระหนัก ถึงการดําเนิ นธุรกิจ ที่มีสว นรับผิด ชอบต อ
สังคม โดยมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมและชุมชนทั้งในสถานที่ของ
ลู ก ค า และของบริ ษั ท เอง และได ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

-57-

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริ ษั ท มี การเผยแพร ทั้ ง ข อมู ลทางการเงิ น และข อ มู ลที่ มิ ใ ช การเงิ น ตามข อ กํ า หนดของตลาดหลั กทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส เพื่อจะเปนประโยชนตอผูถือหุน นักลงทุน และ นักวิเคราะห
ทั้งนี้บริษัทไดปรับปรุงขอมูลและขาวสารใหทันสมัยและเปนปจจุบันอยูเสมอ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า กั บ ดู แ ลให รายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น มี ข อ มู ลทางบั ญชี ที่ ถู ก ต อ ง
ครบถวนในสาระที่สําคัญโปรงใส รวมทั้งไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิ น และระบบการควบคุ ม ภายใน คณะกรรมการบริ ษั ท ได จั ด ทํ า รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจําปแลว
ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทจัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) เพื่อเปนตัวแทนบริษัทในการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน ผู
ลงทุนสถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยและประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพรขอมูลผานหลายชองทาง เชน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งการเผยแพรขอมูลบน
เว็บไซตบริษัทที่ www.newsnetwork.co.thทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทโดยผานทางเว็บไซตของบริษัทที่
www.newsnetwork.co.thหรือที่ E-Mail Address : ir@newsnetwork.co.thหรือที่โทร. 02-273-8351
คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับ
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเชนกรรมการตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทมีความ
ซื่อ สั ตย สุจริ ต มีค วามรั บผิ ด ชอบต อผู ถื อหุ น มีค วามตั้ งใจดํ าเนิ นธุ รกิจ อยา งตอ เนื่อ งมี หน า ที่กํ า หนดนโยบายและทิ ศ
ทางการดําเนินงานของบริษัทและมีการกํากับควบคุมฝายบริหารใหดําเนินการเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินเปนตนนอกจากนี้บริษัทยังมีการ
จัดใหมี การประชุ มคณะกรรมการ อยางสม่ํ าเสมอและมี การแตงตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อช วยดูแลระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีความโปรงใสซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผู
ถือหุน คณะกรรมการบริษัทประกอบไปดวยกรรมการทั้งสิ้น 12 ทาน โดยรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไป
ดวยกรรมการอิสระ 4 ทานเปนตัวแทนผูถือหุนสวนนอย ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด ตามที่
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนกําหนดไว ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถสอบทานการบริหารจัดการ
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งานของบริษัทไดและเพื่อใหการกํากับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
โดยกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ เชน
วางแผนงานประจําป เปนตน โดยประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารและรองกรรมการอํานวยการสายบัญชี
และการเงิน จะเปนผูดูแลให ความเห็นชอบกําหนดระเบีย บวาระการประชุม โดยในการประชุมมีการกําหนดระเบีย บ
วาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวนเพียงพอและจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุม 7
วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยกรรมการสามารถขอขอมูลประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอในการประชุม
เพื่อที่จะใหฝายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปญหาสําคัญไดอยางรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได
จัดใหมีเลขานุการหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการ
ประชุ ม จดบั น ทึ ก และจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ในป 2559คณะกรรมการบริ ษัท มี การประชุ ม จํ านวน 10ครั้ ง โดย
รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละทานไดเปดเผยไวในหัวขอโครงสรางการจัดการ

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ
กรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญผูถือ
หุนทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก
ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงนั้น
ใหพิจารณาจากกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระอาจไดรับเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมได
ในป 2559 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการโดยเฉพาะ ทั้งนี้เกณฑ
ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรูความสามารถประสบการณและวิสัยทัศนที่
สามารถเอื้ออํานวยตอธุรกิจของบริษัทซึ่งเปนบุคคลตามเกณฑคุณสมบัติมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัดพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของและเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งโดยมีหลักเกณฑในการแตงตั้งดังนี้
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้ง ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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เมื่อมีการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการใน
ขณะนั้ น ถ าจํ า นวนกรรมการจะแบ ง ออกให ต รงเป น สามสว นไม ไ ดก็ ใ ห อ อกโดยจํ า นวนใกล ที่ สุดกั บ ส ว นหนึ่ ง ในสาม
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนตําแหนงที่วางใน
การประชุมคณะกรรมการครั้งตอไปเวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวา2 เดือนโดยบุคคลดังกลาวจะอยูในตําแหนง
ไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการตองประกอบไปดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยในเครือ
บริษัทมีนโยบายในการบริหารงานในบริษัทยอยในเครือ โดยการแตงตั้งตัวแทนที่เปนกรรมการหรือผูบริหารของ
บริษัทใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยในเครือ เพื่อใหมีสวนรวมเปนกรรมการบริหารงานของบริษัทยอยใน
เครือ โดยมีสวนในการควบคุมและกําหนดนโยบายการบริหารงาน
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีน โยบายในการควบคุมมิใ หบุคลากรของบริ ษัท นํา ขอมูลภายในองค กรไปเป ดเผยใหแกผูอื่น หรือนําไปใชเพื่ อ
ประโยชนสวนตนรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยโดยบริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในบริษัท
ดังนี้
1)ใหความรูแกกรรมการและผูบริหารใหรับทราบเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตนคู
สมรสและ บุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะรวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพ.ศ. 2535
และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2)กํา หนดให ผูบ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถือ ครองหลั ก ทรั พ ย ต อ สํ า นั กงานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3)ดําเนินการสงหนังสือเวียนเพื่อแจงใหผูบริหารทราบวาผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญที่
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยจะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงิน
หรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด ในรอบป
บัญชี 2560 ดังนี้
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
จํานวนเงิน 1,350,000
บาท
บริษัทยอย
จํานวนเงิน 2,315,000
บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวนเงิน 3,665,000 บาท
2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
-ไมมี-
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จรรยาบรรณ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีปรัชญาในการดําเนินธุรกิจดังนี้
การใหบริการที่เหนือความพอใจ
เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจบริษัทเพื่อให
กรรมการผูบริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนําไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน
พนักงานเป นทรัพ ยากรอันมี คาสูง สุดและเปน ปจจัย สําคั ญสูความสํา เร็จของบริ ษัท บริษัท ฯ จึง ไดมุง พัฒนา
เสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดีงาม รวมทั้งสงเสริมการทํางานเปนทีม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความ
สุภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน การวา จางแตงตั้ง และโยกยา ยพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของ
คุณธรรมและการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชิวิตและทรัพยสิน
ของพนักงานอยูเสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานอยางเครงครัด
จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน
บริษัท มุงมั่ นเป นตัว แทนที่ ดีของผูถื อหุน ในการดํา เนิน ธุรกิ จ เพื่อสร างความพึงพอใจสูงสุด โดยคํา นึงถึ งการ
เจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว ดวยผลตอบแทนที่ดีและตอเนื่อง รวมทั้งการดํ าเนินการเปดเผยขอมูลอยา ง
โปรงใส และเชื่อถือไดตอผูถือหุน
จรรยาบรรณวาดวยการแขงขันทางการคากับคูแขงขัน
ขอมูลการแขงขัน
บริษัทไมมีนโยบายในการแขงขันทางการคาโดยวิธีการใดๆ ใหไดมาซึ่งขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมาย
และขัดตอจริยธรรม
การแขงขันอยางเปนธรรมและเสรี
บริษัทสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม ไมผูกขาดหรือกําหนดใหคู
คาตองขายสินคาของบริษัทเทานั้น
จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอคูคาและเจาหนี้
การดําเนินธุรกิจกับคูคาใดๆ ตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดตอกฎหมายใดๆ มี
การคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกันกับคูคา การคัดเลือกคูคาตองทําอยางยุติธรรม
ทั้งนี้ บริษัทถือวาคูคาเปนปจจัยสําคัญในการรวมสราง Value Chain ใหกับลูกคา
บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้เปนสําคัญ ในการชําระคืนเงินตน ดอกเบี้ย และ
การดูแลหลักประกันตางๆ
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จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯถือเปนเรื่องที่สําคัญไมนอยกวาการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯได
ดําเนินการควบคูไปกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอดฯ โดยเปนการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหวางธุรกิจกับ
สังคมโดยรอบ ซึ่งรวมไปถึงการใหความใสใจตอสิ่งแวดลอมในสังคม อันจะเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหบริษัทฯ มีการ
เติบโตอยางยั่งยืนทั้งในดานธุรกิจ การพัฒนาสังคม และรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม บริษัทฯจึงไดกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ
และกลยุทธที่จะนําไปสูความยั่งยืน ไวดังนี้
วิสัยทัศน : บริษัท ฯ ดําเนินการเกี่ ยวกับความรับผิด ชอบของสังคม ด วยความมุงมั่นและไมหยุดคิดคนที่จ ะ
ออกแบบพัฒนาระบบงานตลอดจนผลิตภัณฑและบริการตางๆ ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีบริการสงมอบงานที่ตรงเวลา
เพื่อสรางความพึงพอใจอยางสูงสุดใหกับลูกคา ภายใตการอนุรักษและใสใจตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใชประโยชนในการสงผานขอมูลขาวสารที่มีสาระประโยชนและเปนกลางตอสังคม
ภารกิ จ : บริษั ทฯจะพั ฒนาธุรกิจ ให มี ความเติบ โต ส ง เสริม การสร างงาน และเพิ่ม เติ ม ศัก ยภาพและความ
แข็งแกรงทางดานเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารตางๆ ใหแกสังคม ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไดตระหนักถึงการคืนกําไร
ใหกับสังคมดวยการชวยเหลือและดูแลสังคม ตลอดจนสิ่งแวดลอม ใหมีความนาอยูและมีคุณภาพที่ดีอยางยั่งยืน
กลยุทธ : บริษัทฯจะใชเทคโนโลยีและชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารทุกรูปแบบเปนตัวแทนในการดูแล
ชุมชน สังคม ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดลอม ดวยการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหทุกคนตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการรวมมือรวมใจ แบงปน และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอลูกคา
บริษัทฯ มีความมุ งมั่นในการสรางความพึง พอใจและมั่นใจใหกับลูกค าที่จะได รับผลิตภั ณฑและบริการที่ดี มี
คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังตอไปนี้
สินคาและบริการ
ผลิตสินคาและบริการทีมีคุณภาพ โดยมุงมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องและจริงจังเปดเผย
ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
การรักษาขอมูลของลูกคา
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับจะไมเปดเผยขอมูลของลูกคา โดยไมไดรับอนุญาตจากลูกคาหรือจาก
ผูมีอํานาจของบริษัทกอน เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของตามบทบังคับของกฎหมาย
การใหบริการลูกคา
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ มุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญ โดยทําความเขาใจ คาดการณ และ
ตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนได สวนเสีย ปฏิบัติโดยเคารพในศักดิ์ศรีของ
ผูรับบริการและดวยความเสมอภาค ตระหนักถึงความสําคัญของลูกคาแตละราย วาลูกคาแตละรายนั้นมีความสําคัญไม
เทากัน แตลูกคาไมใชพระเจา (Customer Come First) การที่บริษัทสามารถทําใหลูกคาจงรักภักดีตอบริษัทไดนั้น เปน
หัวใจหลักในการนําบริษัทไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจระยะยาว
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จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอหนาที่
กรรมการ ผูบริ หาร และพนัก งานทุก ระดั บ ควรรับ รูเ ขาใจและสํ านึก ในบทบาทหนา ที่ของตนเองด วยความ
รับผิดชอบและบริหารทรัพยากรตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งกลาตัดสินใจ และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้น โดย
ไมผลักภาระใหกับผูอื่น
สํานึกในบทบาทหนาที่ของตนเอง
- ตระหนักวาตนเองมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวของงาน
- ไมเกี่ยงกันทํางาน แตชวยกันขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติภารกิจของบริษัท
- พรอมใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบการทํางานดวยความเต็มใจ
กลารับผิดชอบตองานของตนเอง
- มุงมั่นตั้งใจและรับผิดชอบตองานของตนเอง
- ไมทิ้งงานหรือภาระหนาที่ของตัวเองแมบางครั้งตนเองรูสึกวานาเบื่อ
- เมื่อทําผิดแลว ยอมรับผิด แลวนํามาเปนบทเรียน
- พรอมรับและเปนกําลังสําคัญสวนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสําเร็จของงาน
กลาตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบโดยไมบายเบี่ยงหรือโยนภาระใหผูอื่น
- พิจารณาผลดีและผลเสียอยางรอบคอบกอนตัดสินใจทุกครั้ง
- กลาตัดสินใจมากกวาที่จะสงเรื่องใหผูอื่นเพื่อบายเบี่ยงความรับผิดชอบ
- กลาที่จะรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจของตนเอง
- รักษาหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง กอนจะมอบหมายใหคนอื่นไป
การทํางานเปนทีม (Teamwork)
การผสมผสานความแตกตางของกรรมการผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งแนวความคิด ทักษะและความรู
ความสามารถชวยเหลือและเปนกําลังใจใหแกกันและกัน เพื่อฝาฟนอุปสรรคสูความ สําเร็จรวมกัน
ใหความไวเนื้อเชื่อใจ เคารพ และใหเกียรติผูรวมงานอยางจริงใจ
- ติดตอประสานงานกับทุกคนในทีมดวยความสัมพันธที่ดี เคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน
- เชื่อมั่นและไวใจในความสามารถของทุกคนที่ทํางานอยูในทีม
- มีมารยาท มีน้ําใจ และมีเจตนาที่ดีตอกันและกัน
- เปดใจ ยอมรับ และชื่นชมผูรวมงานดวยความเต็มใจ
- ไมยึดเอาผลงานของทีมมาเปนผลงานของตนเองแตผูเดียว
- ในการทํางานรวมกันและระหวางสวนงาน ควรคํานึงถึงความสําเร็จของบริษัทเปนที่ตั้ง
เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี
- ทํางานโดยการปรึกษาหารือและตัดสินใจรวมกับผูรวมงาน
- รับฟงเหตุผลและความคิดของทุกคน แมคุณวุฒิ วัยวุฒิและตําแหนงหนาที่แตกตางกัน
- ไมดวนสรุปหรือตัดสินความคิดของบุคคลอื่นจนกวาจะไดรับทราบขอเท็จจริงทั้งหมด
- อดทนตอการขัดคอ และใหอภัยตอขอผิดพลาดหรือการประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของผูรวมงาน
- พรอมที่จะปรับความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหารวมกับผูอื่น
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เมื่อเกิดขอขัดแยงหรือวิกฤตในทีม ควรจะชวยกันแกปญหาและไมทอดทิ้งกัน
- ยอมรับวาความขัดแยงกอใหเกิดความคิดเห็นหรือทางเลือกที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอ
การทํางาน
- แกปญหาดวยวิธีการเจรจากันอยางเปดเผย จริงใจ และแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด
- ตระหนักเสมอวาความสําเร็จของทีมงานคือความสําเร็จของบริษัท
- ยินดีใหผูรวมงานมีโอกาสปรับปรุงงานเมื่อมีขอผิดพลาดมากกวาติเตียนลงโทษ
- ยอมรับที่จะปฏิบัติตามผลการตัดสินใจ แมจะมีความคิดเห็นที่แตกตาง
สรางบรรยากาศและสภาพการทํางานใหมีความสุขรวมกัน
- ชวยเหลือผูรวมงานแมมิใชหนาที่โดยตรง
- ใสใจในสารทุกขสุขดิบของผูรวมงาน
- สนุกกับการทํางานเปนทีมดวยการมองโลกในแงดีและมีอารมณขัน
- ใหความสําคัญกับการหาเวลาวาง และเขารวมกิจกรรมสังสรรคของทีม
ความรู ความสามารถ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับจะมุงเสริมสรางความรูความสามารถ (Competence) ที่จําเปน โดย
การประเมินความรูความสามารถและทักษะตางๆ ที่มีอยูใหเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันจะแสวงหาและ
พัฒนาความเปนเลิศอยูเสมอ
เปนผูประเมินและพรอมรับการประเมินความรู ความสามารถของตนเองเสมอ เพื่อใหแนใจวา
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ประเมินจุดเดนจุดดอยของตนเองอยูเสมอ เพื่อปรับปรุงความรูความสามารถและทักษะในการทํางาน
ใหเพียงพอ
- พรอมรับการประเมินผลงานอยางใจกวางและนํามาปรับปรุงตนเอง
- พัฒนาความรู ความสามารถและทักษะของตนเองใหเหมาะสมกับคุณสมบัติที่จําเปนตอการปฏิบัติ
งานนั้นๆ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
- หมั่นศึกษาหาความรูและวิทยาการใหมๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส
- นําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการอบรมและสัมมนามาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
- พัฒนาตนเองเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงานและบุคคลอื่น
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงขององคกรภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
รวมสงเสริมพัฒนาและสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ
- ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดทํางานในหนาที่ใหมๆ เพื่อเปนการเพิ่มทักษะที่หลากหลาย
- ใหความสําคัญและความสนใจในการประเมินศักยภาพ และผลงานของผูใตบังคับบัญชาอยาง
สม่ําเสมอ
- นําเอาจุดเดนและทักษะของผูใตบังคับบัญชาออกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
- สอนงานและถายทอดความรูตางๆ ใหผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ
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การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและไมสิ้นเปลือง (Efficiency and Economy)
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับควรทํางานโดยเนนการพัฒนาตนเอง และวิธีการทํางานใหดีที่สุดอยู
เสมอ ดวยการวางแผนแสวงหาแนวทางปองกันรวมทั้งประเมินทางเลือก และตัดสินใจแกปญหา เพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ไดตั้งไวดวยการใชทรัพยากรอยางประหยัด ไมสิ้นเปลือง และใชเวลาอยางคุมคาที่สุด
ทํางานโดยมีเปาหมายที่ชัดเจน
- เนนการทํางานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลัก วิสัยทัศนและคานิยมรวมของบริษัท
- มีเปาหมายในการทํางาน และพยายามทําใหไดตามที่กําหนดไว
- กําหนดเปาหมายที่ทาทาย วัดไดและเปนไปได
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหรวดเร็ว ถูกตอง และทันตอเหตุการณอยูเสมอ
- วางแผน จัดลําดับความสําคัญเรงดวนของงานและพยายามทําใหสําเร็จตามเปาหมาย
- คนหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานอยูเสมอ
- ยินดีรับฟงคําวิพากษวิจารณ หรือขอเสนอแนะจากผูอื่น เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการทํางาน
- หมั่นตรวจสอบและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเราใหทัดเทียมกับองคกรชั้นนําอื่นอยูเสมอ
ใชทรัพยากรของบริษัทอยางรูคา
- ตรงตอเวลา และตรงตอนัดหมาย
- ทุมเทความสามารถ และใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่เพื่อทํางานใหสําเร็จ
- ปฏิบัติงานใหดีที่สุด ดวยเวลานอยที่สุด
- ใชเครื่องมือ อุปกรณ และงบประมาณของบริษัทอยางประหยัดและคุมคา
- ชวยกันสอดสองดูแลรักษาอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชของบริษัท
ความคิดสรางสรรค
กรรมการ ผู บริ หาร และพนั กงานทุก ระดับ จะมุ งเสริม สร างความสามารถในการคิด สร างสรรค (Creativity)
แนวทางใหมๆในการปรับปรุงงานของบริษัท โดยการคิดออกนอกกรอบ ทดลองลงมือปฏิบัติจนเกิดแนวทางที่ดีกวาและ
เกิดนวัตกรรม (innovation) อันสงผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท มีผูกลาวกันวาความสําเร็จ
(success) เปนอุปสรรคอันหนึ่งตอการสรางความคิดสรางสรรค เพราะองคกรมักจะยึดติดกับความสําเร็จจากวิธีการที่
ผานมาในอดีตจนไมยอมรับความคิดใหมๆ
การใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น
กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ ต อ งไม ใ ช ข อ มู ลภายใน (Inside Information) ของบริ ษั ท ที่ มี
สาระสําคัญ และยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น
การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุ กระดับ มีเสรีภาพในการรวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญัติแห ง
รั ฐ ธรรมนู ญ แต ทั้ ง นี้ กรรมการผู บ ริ ห ารหรื อ พนั ก งานต อ งไม แ อบอ า งความเป น พนั ก งานหรื อ นํ า ทรั พ ย สิน อุ ป กรณ
เครื่องมือใดๆ ของบริษัทเพื่อประโยชนในการดําเนินการใด ๆ ในทางการเมือง
การใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน หรือตอสาธารณชน
การใหขอมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทตองอยูบนพื้นฐานขอมูลที่เปนจริง ถูกตองและปฏิบัติดวยความระมัดระวังผูที่
ไมมีหนาที่เกี่ยวของหรือไมไดรับมอบหมาย ไมสามารถใหขอมูลขาวสารหรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนหรือตอสาธารณ
ชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัท ไมวาในดานใดอันอาจสงผลกระทบตอชื่อเสียง และการดําเนินธุรกิจของบริษัท
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ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interests)
การรับเงินหรือประโยชนตอบแทน
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชน หรือผลตอบแทนใดๆ อันอาจทําให
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของตน และมีผลกระทบตอผลประโยชนของ
ลูกคาและบริษัท พึงปฏิบัติดังนี้
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆ เปนการ
สวนตัวจากลูกคาคูคา ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทํางานในนามบริษัท
2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับจะไมกูยืมเงินหรือเรี่ยไรเงินจากลูกคาหรือผูทําธุรกิจกับ
บริษัท เวนแต เปนการกูยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกคาของธนาคารหรือ
หรือสถาบันการเงินดังกลาว
3. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับจะไมรับของขวัญที่มีมูลคาเกินกวาปกติ ประเพณีนิยม
ที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติตอกัน
การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท
การทําธุรกิจสวนตัวใดๆ ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และเวลา
ทํางานของบริษัท การทําธุรกิจใดๆ กับบริษัท ทั้งในนามสวนตัวครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีสวนได
สวนเสียจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตามหลักเกณฑที่บริษัท กําหนด
หาม กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีสวนรวมในธุรกิจใดอันเปนการแขงขันกับธุรกิจ
ของบริษัท ไมวาผูบริหารหรือพนักงานดังกลาวจะไดรับประโยชนโดยตรง หรือโดยออมก็ตาม
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และตองไมมีสวนรู
เห็น ชวยเหลือ หรือกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิด ฝาฝนกฎหมาย
การรักษาทรัพยสินของบริษัท
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใชทรัพยสินของ
บริษัทเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น
การกํากับดูแลและรายงาน
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเครงครัด ในกรณีที่มีการพบเห็นการ
ปฏิบั ติที่อ าจขัดต อจรรยาบรรณ ให รายงานผูบั งคับ บัญชา หรือ ฝา ยทรั พยากรบุคคล หรือ ฝายตรวจสอบภายใน หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบแลวแตกรณี
ผูบริหารและผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสอดสองดูแลและสงเสริมผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่
กําหนด อยางไรก็ตามจรรยาบรรณนี้ อาจยังไมครอบคลุมในทุกกรณี หากมีคําถามหรือขอสงสัยใหผูบริหารและพนักงาน
ปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นในกรณีที่มีขอขัดแยง การตีความ ใหถือคําชี้ขาดของประธานกรรมการบริหารเปน
ที่สุด
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ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 9 มกราคม 2561
รายชื่อผูถือหุน
1. นายศิริธัช โรจนพฤกษ
2. นางสาวกัญจนารัศม วงพันธุ
3. นางสาวกิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม
4. นายพิสิษฏ พิพัฒนวิไลกุล
5. นายภควันต วงษโอภาสี
6. บริษัทเจาพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)
7. นายสมบัติ พานิชชีวะ
8. นายชัยรัตน โกวิทมงคล
9. นายจํานงค พุทธิมา
10. นางสาววรรณณี โรจนวณิชยากร
11. ผูถือหุนรายอื่น ๆ
รวม
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จํานวนหุน
15,476,913,911
6,069,230,769
5,769,230,769
2,815,679,500
2,209,000,000
1,570,000,000
1,412,043,300
1,400,000,000
1,370,000,000
999,900,000
28,794,865,142
67,886,863,391

รอยละ
22.80
8.94
8.50
4.15
3.25
2.313
2.08
2.06
2.02
1.47
42.42
100

ผังบริหาร
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โครงสรางการบริหาร
1. โครงสรางคณะกรรมการ
ประกอบไปดวยคณะกรรมการ 4 ชุด
1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจํานวน 10 คน คือ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ-นามสกุล
นายมีชัย ฤชุพันธุ
ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช
นายอารักษ ราษฎรบริหาร
นายศุทธิชัย บุนนาค
พลตํารวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก
นางสาววทันยา วงษโอภาสี
รอยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล
นายพินิจ วุฒิพันธุ
นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท
พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. จัด การบริษั ทใหเ ปน ไปตามกฎหมาย วั ตถุ ประสงค และขอ บัง คับ ของบริ ษัท ตลอดจนมติข องที่ป ระชุม ผูถื อหุ น ที่
เห็นชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เวนแตใน
เรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน การขายหรือ
โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
ของบริษัท การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน การออกหุนกู เปนตน
3. อาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทําการอยางหนึ่งอยาง
ใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได และคณะกรรมการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไข
อํานาจนั้น ๆ ได
4. กํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินตามนโยบายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ และแจงใหฝายบริหารนําเสนอ
เรื่องที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท ดูแลและจัดการความเสี่ยงของบริษัท รายการระหวาง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อพิจารณาใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และจัดใหมีฝายตรวจสอบ
ภายในเพื่อตรวจสอบดูแลปฏิบัติงานภายใน ดําเนินการ ติดตามผล และประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุน
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6. ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณ ใหเปนประโยชน ตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนและสาธารณชนอยางถูกตอง ครบถวน มี
จริยธรรมและมีความโปรงใสในการกําหนดนโยบายการบริหารงานและการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.

ชื่อ-นามสกุล
นายพินิจ
วุฒิพันธุ
นายจีระศักดิ์
ธเนศนันท
พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal
Audit) ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให
ความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจ ารณา คัด เลือ ก เสนอแต ง ตั้ง บุ คคลซึ่ งมี ค วามเปน อิ สระเพื่อ ทํ าหน า ที่เ ป นผู สอบบั ญชีข องบริ ษั ท และเสนอ
คาตอบแทนบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมอยางนอยปละ 1
ครั้ง
5. พิจ ารณารายการที่ เ กี่ย วโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมี ค วามขัด แยง ทางผลประโยชน ให เ ปน ไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรั พย ทั้งนี้ เพื่อให มั่นใจว ารายการดัง กลาวสมเหตุ สมผลและเป นประโยชนสูงสุดต อ
บริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีจํานวน 2 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.

ชื่อ-นามสกุล
นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท
นายศุทธิชัย บุนนาค

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. กําหนดหลักเกณฑ กระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการ และแตงตั้งผูบริหาร ตั้งแตระดับรองกรรมการ
อํานวยการขึ้นไป เพื่อสนับสนุนใหฝายบริหารสามารถบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. กํ า หนดหลั กเกณฑ การจ ายค า ตอบแทนกรรมการที่เ ป น รายเดื อน เบี้ยประชุ ม บํ าเหน็ จกรรมการต อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
3. ทบทวนการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทยอยเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. กําหนดตัวชี้วัดเพื่อจายเงินรางวัลจูงใจ และปรับเงินเดือนประจําปของกรรมการอํานวยการ
5. กําหนดนโยบายและหลักเกณฑจายเงินรางวัลจูงใจพนักงานและผูบริหารใหเหมาะสมกับผลการดําเนินการของบริษัท
ฯ และสอดคลองกับคาตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน
6. กําหนดนโยบายและหลักเกณฑการปรับอัตราคาจางประจําปใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
7. พิ จ ารณากํ า หนดนโยบายและหลั ก เกณฑ ใ นการจั ด ทํ า แผนสื บ ทอดตํ า แหน ง งานระดั บ กรรมการ
อํานวยการและรองกรรมการอํานวนการสายสารสนเทศ สายบัญชีและการเงิน และสายขายและการตลาด
8. พิจารณาการจัดทําประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารกับบริษัทผูรับประกันภัยเพื่อ
เปนการคุมครองความรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน มีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-นามสกุล
นายอารักษ ราษฎรบริหาร
นายศุทธิชัย บุนนาค
รอยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล
นางสาววทันยา วงษโอภาสี

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน
กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน
กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน
กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน
1.กําหนดกลยุทธและนโยบายการลงทุนของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท อนุมัติหลักเกณฑการ
ลงทุนและขอเสนอการลงทุนตามระเบียบของบริษัท
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2.พิจารณาสอบทานขอเสนอการเขาซื้อกิจการ การลงทุน และการขายสินทรัพย รวมทั้งการจัดหาแหลงเงินทุน
ใหเหมาะสม
3.พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนและการเงิน
4.ปฏิ บั ติ ง านและดํ า เนิ น การทางด า นการลงทุ น ให เ ป น ไปตามนโยบายและทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการบริษัท
5.แตงตั้งที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ เพื่อใหความเห็นตอการลงทุน
ใดๆไดตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6.ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหนาที่ตาม
มติที่ประชุมผูถือหุนดวย
คณะผูบริหาร (ผูบริหาร ตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทมีผูบริหาร มีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-นามสกุล
นายอารักษ ราษฎรบริหาร
นางสาววทันยา วงษโอภาสี
นายรักหนึ่ง พหลโยธิน
นายประณต โกษาคาร

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการอํานวยการสายบริหาร
รองกรรมการอํานวยการสายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. กําหนดกลยุทธและขั้นตอนการดําเนินธุรกิจใหบรรลุเปาหมายที่คณะกรรมการกําหนด
2. ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามกลยุทธดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งธุรกิจใหมที่เปนไปไดเพื่อเพิ่มรายไดใหแกบริษัท
และพนักงานของบริษัทเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. สั่งการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
5. อนุมัติและ/หรือมอบหมายการทํานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทสําหรับธุรกรรมปกติของบริษัทภายในวงเงินไมเกิน
5 ลานบาท
6. ดําเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
7. ประสานงานผูบริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท
8. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การถอดถอน
การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจาง พนักงานใน
ระดับตาง ๆ ของบริษัทซึ่งไมไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหารและไมรวมถึงประธานกรรมการบริหาร
9. รับผิด ชอบในการดํ าเนินงานของบริษัทโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบีย บ ขอบังคับ ของรัฐ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และขอบังคับของบริษัท
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ทั้งนี้การกําหนดอํานาจอนุมัติและดําเนินการใหแกประธานเจาหนาที่บริหารนั้น ตองปฏิบัติตามหรือไมขัดกับ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับมติที่ประชุมถือหุน และประกาศขอกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.)และของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เชนเรื่องการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทจดทะเบี ยน เรื่องหลั กเกณฑ วิธีก าร และการเปดเผย รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษั ทจดทะเบียนและเรื่องการ
เปดเผยสารสนเทศ เปนตน
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รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการของบริษัทยอย และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

นายศุทธิชัย บุนนาค

5

พลตํารวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก

6

นายพินิจ วุฒิพันธุ

7

นายอารักษ ราษฎรบริหาร

8

นางสาววทันยา วงษโอภาสี

9

รอยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล

10

พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา

11

นายรักหนึ่ง พหลโยธิน

12

นายประณต โกษาคาร

13

นายฉาย บุนนาค

14

นายพรประยูร อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา

15

นายรัตนบุรี อติศัพท

16

นายพัชระ สารพิมพา

17

นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ






























ผูบริหาร

บจก.กรีนเน็ต 1282

กรรมการ



ผูบริหาร




กรรมการ



ผูบริหาร



กรรมการ

ผูบริหาร

กรรมการ

ผูบริหาร

กรรมการ

ผูบริหาร

กรรมการ

กรรมการสรรหาและ
คาตอบแทน
กรรมการบริหารการ
ลงทุนและเงินทุน



บจก. นิวส
เน็ตเวิรค
มัลติมีเดีย

บจก.ฐานเศรษฐกิจ
มัลติมีเดีย

ผูบริหาร

นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท

4

บจก.รวมมือ รวม
ใจ

กรรมการ

3











บจก.สปริงนิวส
เทเลวิชั่น

ผูบริหาร

นายมีชัย ฤชุพันธุ
ศาสตราจารยพิเศษประสพสุข บุญเดช

บจก.เอ็นไวรอน
บจก.สปริงนิวส
เมน ทอล โซลู
คอรปอเรชั่น
ชั่นอินทิเกรเตอร

กรรมการ

1
2

กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ

ผูบริหาร

ลําดับ

บจก.ซิงค
เทคโนโลยี

บมจ.นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น

กรรมการ

ชื่อบริษัท
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18

นายธนะชั ย สันติ ชัยกูล

19

นางสาวออยทิพย ชลธิชานันท

20

นายโกศล สงเนียม

21

นางหรรษา ถนอมสิงห

22

นายบากบั่น บุญเลิศ

23

นางสาวกิ่งการะเกด ชื่ นฤทัยในธรรม

24

นายเวทิน ชาติกุล

25

นายเอกพันธุ แปนไทย

26

นายชั ชรินทร สุรพัฒน

27

นายอุดร แสงอรุณ

28

นายสถาพร เกื้อสกุล

29

นางสาววรลักษณ อิงคมณี

30

นางสาวดรุณี ชื่นฤทัยในธรรม

31

นายบุ ญปาลสนันตน ธนธรรมตระกูล

8
9

ผูบริหาร

บจก.ฐานเศรษฐกิจ
มัลติมีเดีย

กรรมการ

ผูบริหาร

บจก.กรีนเน็ ต 1282

กรรมการ

ผูบริหาร

กรรมการ

บจก. นิ วส
เน็ ตเวิรค
มัลติมีเดีย























= ประธานกรรมการ  = กรรมการ, ผูบ ริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน
หมายเหตุ
ผูมีอํานาจลงนามในบริษัท และบริษัทยอย
1 บริษทั นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดแก นายอารักษ ราษฎรบริหาร หรือนายศุทธิชัย บุนนาค หรือนางสาววทันยา วงษโอภาสี
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั
2 บริษทั ซิงค เทคโนโลยี จํากัด ไดแก กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
3 บริษทั เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด ไดแก กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
4 บริษทั สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ไดแก นายศุทธิชัย บุนนาค หรือนายอารักษ ราษฎรบริหาร หรือนางสาววทันยา วงษโอภาสี
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั หรือนายศุทธิชัย บุนนาค หรือนายอารักษ ราษฎรบริหาร หรือนางสาววทันยา วงษโอภาสี คนใดคนหนึง่
ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการอืน่ นอกเหนือจากกรรมการที่ระบุชื่อขางตนรวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษทั
5 บริษทั รวมมือรวมใจ จํากัด ไดแก กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
6
7

ผูบริหาร

บจก.รวมมื อ รวม
ใจ

กรรมการ

ผูบริหาร

บจก.สปริงนิ วส
เทเลวิ ชั่น

กรรมการ

ผูบริหาร

กรรมการ

ผูบริหาร

บจก.เอ็ นไวรอน
บจก.สปริงนิวส
เมน ทอล โซลู
คอรปอเรชั่น
ชั่นอินทิ เกรเตอร
กรรมการ

ผูบริหาร

บจก.ซิงค
เทคโนโลยี

กรรมการ

กรรมการสรรหาและ
คาตอบแทน
กรรมการบริหารการ
ลงทุนและเงิ นทุน

กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ

ผูบริหาร

ลําดับ

บมจ.นิวส เน็ ตเวิรค คอรปอเรชั่น

กรรมการ

ชื่อบริษัท

บริษทั สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ไดแก กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
บริษทั นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด ไดแกนายศุทธิชัย บุนนาค หรือนายอารักษ ราษฎรบริหาร หรือนางสาววทันยา วงษโอภาสี
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั หรือนายศุทธิชัย บุนนาค หรือนายอารักษ ราษฎรบริหาร หรือนางสาววทันยา วงษโอภาสี คนใดคนหนึง่
ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการอืน่ นอกเหนือจากกรรมการที่ระบุช่อื ขางตนรวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษทั
บริษทั กรีนเน็ต 1282 จํากัด ไดแก กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
บริษทั ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
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2. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ
กรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน โดยในการประชุมสามัญผูถือ
หุนทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก
ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงนั้น
ใหพิจารณาจากกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระอาจไดรับเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมได
ในป 2559 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการโดยเฉพาะ ทั้งนี้เกณฑ
ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรูความสามารถประสบการณและวิสัยทัศนที่
สามารถเอื้ออํานวยตอธุรกิจของบริษัทซึ่งเปนบุคคลตามเกณฑคุณสมบัติมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัดพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของและเสนอตอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งโดยมีหลักเกณฑในการแตงตั้งดังนี้
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้ง ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
เมื่อมีการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการใน
ขณะนั้ น ถ าจํ า นวนกรรมการจะแบ ง ออกให ต รงเป น สามสว นไม ไ ดก็ ใ ห อ อกโดยจํ า นวนใกล ที่ สุดกั บ ส ว นหนึ่ ง ในสาม
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนตําแหนงที่วางใน
การประชุมคณะกรรมการครั้งตอไปเวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวา2 เดือนโดยบุคคลดังกลาวจะอยูในตําแหนง
ไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการตองประกอบไปดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
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คาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1. คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน
ประธานกรรมการ
35,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
30,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน
2. คาเบี้ยประชุมจายรายครั้ง
2.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
บําเหน็จกรรมการ

ไมไดรับคาเบี้ยประชุม
6,000.00 บาท/ ครั้ง
ไมมี

2.2 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
6,000.00 บาท/ ครั้ง
2.3 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการ
6,000.00 บาท/ ครั้ง
2.4 คาเบี้ยประชุมกรรมการกํากับบริษัทยอยและ /หรือคณะกรรมการอื่น ๆ
ประธานกรรมการ
8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการ
6,000.00 บาท/ ครั้ง
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คาตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ สําหรับรอบบัญชี 2560
แยกเปนรายบุคคลดังนี้
หนวย : บาท

ลําดับ

รายนามกรรมการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายมีชัย ฤชุพันธุ
นายอภิวุฒิ ทองคํา
ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช
นายอารักษ ราษฎรบริหาร
นายศุทธิชัย บุนนาค
นายพินิจ วุฒิพันธุ
นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท
นางสาววทันยา วงษโอภาสี
พล.ต.อ.ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก
ร.อ. ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล
นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา

เบี้ยประชุม
เบี้ยประชุม
กรรมการบริหาร
คาตอบแทน
กรรมการ
การลงทุนและ
รายเดือน
บริษัท
เงินลงทุน
420,000.00
360,000.00
360,000.00
66,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
42,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
280,645.16
-

เบี้ย
ประชุม
กรรมการ
สรรหา
16,000.00
12,000.00
12,000.00
-

หมายเหตุ - พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
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เบี้ย
ประชุม
รวมทั้งสิ้น
กรรมการ
ตรวจสอบ
436,000.00
360,000.00
360,000.00
66,000.00
372,000.00
56,000.00 416,000.00
42,000.00 414,000,.00
42,000.00
360,000.00
360,000.00
360,000.00
36,000.00 316,645.16
รวม 3,448,645.16

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่ว ไป โดยเลื อ กใช นโยบายบัญชี ที่เ หมาะสมและถื อปฏิ บัติ อย า งสม่ํ าเสมอ และใช ดุ ลยพิ นิจ อยา งระมั ดระวัง และใช
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได จัดใหมีแ ละดํารงรักษาไว ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มี ประสิทธิ ผลเพื่อใหมั่นใจไดอยางมี
เหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบ
จุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
เป น ผู ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบควบคุ ม ภายใน และความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป
แลว
งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัดใน
การตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตาง ๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของ
ผูสอบบัญชีที่แสดงไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการมีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษั ทฯโดยรวมอยู ในระดั บที่เหมาะสมและเพีย ง
พอตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายมีชัย ฤชุพันธุ
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษั ท ไดแ ตงตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่มิไ ดดํ ารง
ตําแหนงกรรมการบริหารจํานวน 3 ทาน และมีกรรมการหนึ่งทานที่มีความรูความสามารถดานบัญชีและการเงิน โดย
ทุกทานเปนบุคคลอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดังนี้
นายพินิจ
นายจีระศักดิ์
พลอากาศโทชาติชาย

วุฒิพันธุ
ธเนศนันท
รอดบุญพา

เปน
เปน
เปน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 7 ครั้ง ซึ่งไดเชิญฝายบริหารเขารวมประชุมตาม
วาระอันควรและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและดําเนินการเปนรายไตรมาส ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได ส อบทานงบการเงิ น รายไตรมาส และงบการเงิ น ประจํ า ป ข องบริ ษั ท ฯ
และ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ร วมกับผูสอบบัญชี ฝายการจัดการและฝายตรวจสอบภายใน โดยได
พิจารณาในประเด็นที่สําคัญและใหคําแนะนํา รวมทั้งขอคิดเห็นที่เปนประโยชนเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดทํางบ
การเงิน ของบริ ษั ท ฯ มี ค วามถู ก ต อ งเชื่ อ ถื อได มีการเปด เผยขอ มู ลที่ สํา คั ญอยา งเพี ยงพอและทั น เวลาสํ า หรั บ ผู ใ ช
งบการเงิน ตลอดจนมีความสอดคลองกับกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวของกับกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบถือเปนหลักปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ นอกจากนี้ไดสอบทานการเตรียมความพรอมเพื่อใหมั่นใจวา
บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี IFRS (International Financial Reporting Standards) ที่กําหนดไว
รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อใหการทํารายการตางๆ มีความสมเหตุสมผลตามเงื่อนไขที่
ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดไวโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ ย โดยพิ จารณาจากรายงานของสายตรวจสอบภายในและของผู สอบบัญชี เพื่ อ ประเมิ น ความเพี ย งพอ ความ
เหมาะสมและความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบการควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของบริษั ท ฯ การ
ดําเนินงานของฝายบริหารที่สอดคลองกับนโยบายและอํานาจอนุมัติที่กําหนดไว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
บริษัท มีการควบคุมภายในอยางเพียงพอ เห็นไดจากการที่บริษัทไดผานมาตรฐานจาก ISO 9001:2008
การปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการดําเนินงานของบริษัทฯ วาเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใสสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสีย
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การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความเปน อิสระของสายตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิ บัติงาน
แผนการตรวจสอบประจําปพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบใน
ประเด็ นที่ สําคั ญ ใหคํ าแนะนํ าในการพั ฒนาปรับ ปรุง การปฏิบั ติงานตรวจสอบ ใหมี ประสิท ธิภ าพ พิจารณาความ
เหมาะสมของงบประมาณ จํานวนบุคลากร การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งการประเมินผลงานประจําปของสาย
ตรวจสอบภายใน
การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบไดมี ก ารพิ จ ารณาคัด เลื อกผู สอบบั ญชี แ ละค า ตอบแทนประจํ า ป 2560 โดย
พิจารณาถึงคุณภาพงานสถานะของผูสอบบัญชี และขอจํากัดที่มีสาระสําคัญ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหความมั่นใจวาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระและเปนกลางในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
ในรอบระยะเวลาบัญชีปที่ผานมา พรอมทั้งพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชีเห็นวาเปนผูมีความเขาใจธุรกิจของบริษัทฯ
เปนอยางดี ประกอบวิชาชีพดวยความเปนกลาง เปนอิสระ และสงมอบงานตรงตอเวลาอยางสม่ําเสมอ จึงนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ไดแตงตั้งใหบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้
1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร
2. นายเชิดสกุล อนมงคล
3. นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์
4. นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

4387
1795
7881
4996

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ในรอบระยะเวลาบั ญชีป 2560 บริ ษัทฯ จัดระบบการควบคุ ม
ภายในที่เพี ยงพอและเหมาะสม มีก ระบวนการที่ชว ยให เกิดความมั่นใจวาการปฏิ บัติง านของบริ ษัทฯ เปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทําและเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ที่เชื่อถือได
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2560 ไดรับความรวมมือดวยดีจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ทางคณะกรรมการตรวจสอบขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายพินิจ วุฒิพันธุ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษั ทฯ และบริ ษัท ยอ ย ดํา เนิน ธุรกิจ ประกอบดว ย 1.สว นงานธุรกิจ จํา หน ายสิน คาเทคโนโลยี่แ ละให บริ การ
ปรึ ก ษาออกแบบระบบสารสนเทศ รวมถึ ง การให บ ริ ก ารวางระบบเครื อ ข า ย (Network) 2.ส ว นงานธุ ร กิ จ สื่ อ
ประกอบดวย โทรทัศนระบบสื่อดิจิทัล เปนสถานีขาว ภายใตชื่อ SPRINGNEWS ชอง 19 วิทยุ SPRINGRADIO FM
98.5 MHz หนังสือพิมพ และสื่อออนไลน 3.สวนงานธุรกิจจําหนายเครื่องมือและอุปกรณ และใหบริการติดตั้งระบบ
โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย
การดํ าเนิน งานงานป 2560 บริษัท ฯ มุ งเนน ธุรกิ จสื่อเปนธุรกิจหลัก มีรายได จากการดํ าเนิน งานรวมเพิ่มขึ้ น
96.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.54 เปนผลจากรายไดจากสวนงานธุรกิจสื่อเพิ่มขึ้น 135.10 ลานบาท ซึ่งเปนผล
โดยตรงจากการปรับกลยุทธในการหารายไดของกลุมบริษัท ที่เนนรายไดที่มาจากสื่อใหม (New Media) และรายไดจาก
การจั ดกิจ กรรม การสั มมนา การจั ดประชุม หรือ การจัดงานแสดง มากชึ้น ส วนงานธุ รกิจ การจําหนายเครื่ องมื อและ
อุปกรณ และใหบริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย ลดลง 31.34 ลานบาท และ
สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยี่และใหบริการปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ ลดลง 7.66 ลานบาท เปนผล
จากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาด ทําใหภาคเอกชนไดชลอการลงทุน และจากการยื่นประมูลใหไดมางานโครงการ
ตางๆ ในภาครัฐยังอยุระหวางการแขงขันประมูลและพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ ยังคงดําเนินการธุรกิจตามแผนดําเนินงาน
ของบริษัท และคาดหวังวาจะมีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้น
ในป 2560 มีรายไดรวมทั้งสิ้น 407.25 ลานบาท คาใชจายในการดําเนินงานรวม 977.64 ลานบาท และ
ขาดทุนสุทธิ 570.39 ลานบาท
2560
2559
เพิ่ม / (ลด)
(หนวย : ลานบาท)
จํานวน
จํานวน
จํานวน รอยละ
รายไดจากการดําเนินงาน
374.34
278.24
96.10 34.54
รายไดอื่น
32.91
69.25
-36.34 -52.48
คาใชจายจากการดําเนินงาน
-977.64
-1,854.55 -876.91 -47.28
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
-570.39
-1,507.06 -936.67 -62.15
2.

การวิเคราะห ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร
2.1 การวิเคราะหรายได

ในป 2560 บริษัทฯ มีรายไดรวม 407.25 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 มีรายไดรวม 347.49 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 59.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.20 แบงเปนรายไดจากการขายสินคาและใหบริการจํานวน 374.34 ลาน
บาท และรายไดอื่นจํานวน 32.91 ลานบาท
รายได จ ากการดํ า เนิ น งานในป 2560 374.34 ล า นบาท เพิ่ มขึ้ น เมื่ อ เทีย บกับ ป 2559 มีรายได จ ากการ
ดําเนินงาน 278.24 ลานบาท เพิ่มขึ้น 96.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.54 เปนผลจากรายไดจากสวนงานธุรกิจ
สื่อ 333.74 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย โทรทัศนระบบสื่อดิจิทัล วิทยุ หนังสือพิมพ และสื่อออนไลน และสวนงานธุรกิจ
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การจําหนายเครื่องมือและอุปกรณ และใหบริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย มี
รายไดจ ากการดํ า เนิ นงาน 36.11 ล านบาท สํ าหรับ สว นงานธุ รกิ จจํ าหนา ยสิ นค า เทคโนโลยี่ และให บริ การปรึก ษา
ออกแบบระบบสารสนเทศ มีรายไดจากการดําเนินงาน 4.49 ลานบาท
รายไดอื่น 32.91 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับป 2559 มีรายไดอื่นรวม 69.25 ลานบาท ลดลง 36.34 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 52.48 แบงเปนรายไดประเภท ดอกเบี้ยรับ เงินปนผล รายไดบริการอื่นที่ไมเกี่ยวกับรายไดหลัก
และรายไดคาเชาอาคาร เปนตน
รายไดจากการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน
รายไดจากการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย 3 สวนงาน 1. สวนงานธุรกิจจําหนาย
สินคาเทคโนโลยี่และใหบริการปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ 2. สวนงานธุรกิจสื่อ 3.สวนงานธุรกิจจําหนาย
เครื่องมือและอุปกรณ และใหบริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย
กลุมสินคา
2560
2559
เพิ่ม / (ลด)
(หนวย : ลานบาท)
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รอยละ
สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยี่และคําปรึกษา
4.49
12.15
-7.66 -63.05
ออกแบบระบบสารสนเทศ
สวนงานธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ
333.74
198.64 135.10
68.01
สวนงานธุรกิจจําหนายเครื่องมือและอุปกรณ และใหบริการ
36.11
67.45
-31.34 -46.46
ติดตั้งระบบ
โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และ
ตรวจสอบชีวอนามัย
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
374.34
278.24
96.10
34.54
รายไดอื่น
32.91
69.25
-36.34 -52.48
รวมรายได
407.25
347.49
59.76
17.20
สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยี่และใหบริการปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ
ป 2560 มีรายไดจากการดําเนินงาน 4.49 ลานบาท เทียบกับป 2559 มีรายไดจากการดําเนินงาน 12.15
ลานบาท ลดลง 7.66 ลา นบาท หรือ คิด เป นร อยละ 63.05 เป นผลจากงานโครงการตา งๆ จากสว นงานของรั ฐใช
ระยะเวลาในการดําเนินการเรื่องงบประมาณในแตละโครงการคอนขางนาน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะ
ตลาด และการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจะประมูลงานจากภาครัฐไดตามที่คาดการณไว
จึงเปนสาเหตุทําใหรายไดของบริษัทลดลง บริษัทฯ ยังไดรับงานจากภาคเอกชน แตเปนงานที่ยังไมสามารถสรางรายได
จํานวนมากใหกับบริษัท
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในป 2560 บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงาน 1.65 ลาน
บาท ลดลงจากป 2559 มีรายไดจากการดําเนิ นงาน 7.07 ลานบาท ลดลง 5.42 ลา นบาท คิ ดเปน รอยละ 76.66
จากรายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาโปรแกรม 1.14 ลานบาท และรายไดจากการใหเชาทรัพยสิน 0.51 ลานบาท
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บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด ในป 2560 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงาน 3.35 ลานบาท ลดลงจากป 2559
มีรายไดจากการดําเนินงาน 8.83 ลานบาท ลดลง 5.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.06 แบงเปนรายไดจากการขาย
สินคา 0.77 ลานบาท และรายไดจากการใหบริการ 2.58 ลานบาท เปนผลจากบริษัทไมสามารถประมูลงานโครงการ
จากหนวยงานภาครัฐไดตามที่คาดการณไว
สวนงานธุรกิจสื่อ
ป 2560 บริษั ท ฯ มุ ง เนน ส ว นงานธุรกิ จ สื่ อ เป นธุ รกิ จ หลั ก ดํ า เนิ น งานเป น สื่ อ มั ลติ -แพลตฟอรม ครบวงจร
ครอบคลุมทุกสื่อ ทั้งโทรทัศนระบบสื่อดิจิทัล วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อออนไลน ในป 2560 สวนงานธุรกิจ
สื่อ มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 333.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 มีรายไดจากการดําเนินงานรวม 198.64
ลานบาท เพิ่มขึ้น 135.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.01 ซึ่งดําเนินงานภายใต บริษัทสปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
และบริษัทยอย บริษัทนิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัดและบริษัทยอย และบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด
บริ ษั ท สปริ ง นิ ว ส คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด มี รายได จ ากการใหข อ มู ลข า วสาร ผลิ ต ข า วและรายการโทรทั ศ น
ออกอากาศทางชองโทรทัศนระบบสื่อดิจิทัล SPRINGNEWS ชอง 19 รวมทั้งสื่อสมัยใหม (New Medias)
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด เปนผูไดรับสิทธิ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โทรทัศนระบบสื่อดิจิทัล ซึ่งเปนสถานีขาว ภายใตชื่อ SPRINGNEWS ชอง 19 มีรายไดจาก
คาโฆษณา
ป 2560 บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด และบริษัทยอย บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด มีรายไดจาก
การดําเนินงาน 102.92 ลานบาท ลดลงจากป 2559 มีรายไดจากการดําเนินงาน 128.89 ลานบาท ลดลง 25.97 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 20.15 รายไดคาโฆษณาลดลงไมเปนไปตามที่คาดการณืไว สาเหตุมีการแขงขันในธุรกิจสื่อ
โทรทัศนระบบสื่อดิจิทัลคอนขางสูง และดวยอัตราคาโฆษณาของบริษัทยังเปนราคาที่ถูกกวาเมื่อเทียบกับสื่อบริษัทอื่น
เปนผลใหบริษัทมีรายไดคาโฆษณาลดลง แมบริษัทมีการพัฒนาระบบออกอากาศใหทันสมัยและปรับปรุงเนื้อหารายงาน
ขาวใหทันเหตุการณตลอดจนจัดหารายการอื่นที่นาสนใจ เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงในการนําเสนอและการรายงาน
ขาว บริษัทคาดหวังในป 2561 บริษัทจะมีรายไดคาโฆษณาเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ทําใหบริษัทเติบโตและสามารถขยาย
ธุรกิจในดานอื่นไดอีก
บริษั ท นิวส เน็ต เวิรค มัลติมีเ ดีย จํ ากัด ดํา เนิน ธุรกิจ สื่อวิ ทยุ ภายใตชื่ อ SPRINGRADIO FM 98.5 MHz
บริษัทไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการดานสื่อวิทยุจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
ป 2560 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงาน 14.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 มีรายไดจากการดําเนินงาน
13.66 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.56 ลานบาท บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นแตยังไมเปนไปตามที่คาดการณไว เนื่องจากพฤติกรรม
ของผูฟงเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี่ที่รุดหนา ไมวาจะเปน YouTube, Face book. ทําใหสงผลกระทบกับสื่อวิทยุ ซึ่งบริษัท
ตองปรับตัวตามพฤติกรรมของผูฟงและใหมีชองทางในการรับฟงผานหลายทาง การติดตอสื่อสารระหวางผูฟงและผู
ดําเนินรายการใหมีความสัมพันธที่ดี เพื่อใหมีผลกับรายไดคาโฆษณา
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บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํา กัด บริษัทยอยของบริษัท นิวส เน็ต เวิรค มัลติมีเดีย จํากัด ดําเนินธุรกิ จ
จําหนายสื่อสิ่งพิมพ ภายใตชื่อ หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ บริษัทไดทําสัญญาใชสิทธิเครื่องหมายการคาหนังสือพิมพ
ฐานเศรษฐกิจ ระยะเวลา 30 ป เริ่มดําเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
ป 2560 บริ ษัท มีรายไดจ ากการดํ าเนิ นงาน 101.32 ลานบาท เพิ่มขึ้ นจากป 2559 มีรายไดจ ากการ
ดําเนินงาน 21.54 ลานบาท เพิ่มขึ้น 79.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 370.38 แบงเปนรายไดจากการขายหนังสือพิมพ
12.25 ลานบาท รายไดคาโฆษณา 59.30 ลานบาท และรายไดจากการจัดกิจกรรม การสัมมนา การจัดประชุมและ
รายไดจากสื่อใหม (New Media) 29.77 ลานบาท
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ป 2560 บริษัทมุงเนนดําเนินธุรกิจสื่อออนไลน ใหบริการโฆษณาออนไลนบน
แพลตฟอรมโซเชี่ ยลตางๆ ขอ มูลขาวสารผานโทรศัพทเ คลื่อนที่ อินเตอรเน็ตและสื่ออีเล็ กทรอนิก ส ( SMS) และ
จําหนายหนังสือและนิตยสาร
ป 2560 บริ ษั ท มี รายได จ ากการดํ า เนิ น งาน 111.50 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2559 มี รายได จ ากการ
ดําเนินงาน 34.71 ลานบาท เพิ่มขึ้น 76.79 ลา นบาท คิดเปนรอยละ 221.23 แบงเปนรายไดจากการขายสินค า
4.79 ลานบาท และรายไดจากการใหบริการ 106.71 ลานบาท ซึ่งบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นเปนรายไดจากการใหบริการ
โฆษณาออนไลนบนแพลตฟอรมโซเชียลตางๆ
สวนงานธุรกิจการจําหนายและใหบริการเครื่องมือและอุปกรณตรวจสอบชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
บริ ษั ท เอ็ น ไวรอนเมนทอล โซลูชั่ น อิน ทิ เ กรเตอร จํ า กั ด ดํ าเนิ น ธุ รกิ จ การจํ า หนา ยและให บ ริการเกี่ ย วกั บ
เครื่องมือและอุปกรณ ตรวจสอบชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ดา นอากาศ เสี ยง และสาธารณภัย เปน ธุรกิจที่ ตองใช
ความชํา นาญเฉพาะทาง รายได ของบริ ษัท ประกอบดว ย ขายชุ ดเครื่ องมือ ตรวจวั ดสิ่ งแวดลอ ม ให บริ การปรึก ษา
ออกแบบและก อสร างสถานีต รวจวัด คุณภาพอากาศ ใหบริ การบํา รุง รักษาระบบตรวจวัดมลพิ ษปลองระบาย และ
ใหบริการบริหารศูนยเฝาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน
ป 2560 บริษัทมีรายไดจาการดําเนินงาน 36.18 ลานบาท ลดลงจากป 2559 มีรายไดจากการดําเนินงาน
67.59 ล านบาท ลดลง 31.41 ลานบาท คิดเปนร อยละ 46.47 แบงเปนรายได จากการขาย 8.28 ลานบาท และ
รายไดจ ากการใหบริ การ 27.90 ล านบาท เปน ผลจากบริษัท ไมสามารถแขง ขันประมู ลงานโครงการจากหนวยงาน
ภาครัฐไดตามที่คาดการณไว บริษัทคาดวามีแนวโนมการเติบโตของรายไดดีขึ้นในป 2561 เนื่องจากบริษัทไดรับผลตอบ
รับที่ดีจากผลงานในปที่ผานมาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และบริษัทไดปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความเขมแข็งที่จะ
แขงขันกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
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รายไดอื่น

(หนวย : ลานบาท)
ดอกเบี้ยรับ
รายไดเงินปนผล/สวนแบงกําไร
กําไรจากการขายทรัพยสิน
กําไรขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
รายไดคาเชาอาคาร
รายไดอื่น

2560
จํานวน
10.97
0.15
0.06
0.80
2.72

2559
จํานวน
16.72
12.34
0.33
-

1.23
16.98
32.91

1.71
38.15
69.25

เพิ่ม / (ลด)
จํานวน
รอยละ
-5.75
-34.39
-12.19
-98.78
0.06 100.00
0.47 142.42
- 100.00
-0.48
-21.17
-36.34

-28.07
-55.49
-52.48

ป 2560 กลุมบริษัทมีรายไดอื่น 32.91 ลานบาท ลดลงจากป 2559 มีรายไดอื่น 69.25 ลานบาท ลดลง
36.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.48 ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ เงินปนผล/ สวนแบงกําไร รายไดอื่นที่ไมเกี่ยวกับ
รายไดหลัก และรายไดจากการใหเชาอาคารพหลโยธินเพลส ชั้น17
2.2 การวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงาน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ป 2560 บริษัทฯ มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานรวม 977.64 ลานบาท ลดลงจากป 2559 มีคาใชจา ยในการดําเนิ นงานรวม 1,854.55 ลา นบาท ลดลง
876.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.28

(หนวย : ลานบาท)
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อให
บริการโทรทัศน
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในการรวมคา
รวมคาใชจายดําเนินงาน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
รวมคาใชจาย
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2560
จํานวน
535.01
293.20
1.84
-

2559
จํานวน
526.35
258.90
43.07
0.07
2.00
953.90

147.59
977.64
2.36
980.00

70.41
-0.15
1,854.55
1,854.55

เพิ่ม / (ลด)
จํานวน
รอยละ
8.66
1.65
34.30
13.25
-41.23
-95.73
-0.07 -100.00
-2.00 -100.00
-953.90 -100.00
77.18
0.15
-876.91
2.36
-874.55

109.62
-100.00
-47.28
100.00
-47.16

ตนทุนขายและตนทุนบริการ
ป 2560 กลุมบริษัท มีตนทุนขาย และตนทุนบริการรวม 535.01 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 ซึ่งมีตนทุน
ขายและตนทุนบริการ 526.35 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.65 เมื่อพิจารณาสัดสวนตนทุนขาย
และตนทุนบริการตอรายไดจากการขายและบริการป 2560 มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 142.92 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป
2559 ซึ่งมีสัดสวนตอรายไดขายและบริการคิดเปนรอยละ 189.17 เปนผลจากบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้น และการควบคุม
การดําเนินงาน ทําใหสัดสวนของตนทุนขายและตนทุนบริการลดลง
ตนทุนขายและตนทุนบริการเพิ่มขึ้น 8.66 ลานบาท จากสวนงานธุรกิจสื่อ ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.65 เมื่อ
เทียบกับสัดสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้นรอยละ 34.54 เปนผลจากการควมคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทําให
ตนทุนเพิ่มขึ้ นเพียงเล็ กนอย สําหรับส วนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยี่และใหบริการปรึกษาออกแบบระบบ
สารสนเทศ และสวนงานธุรกิจจําหนายเครื่องมือและอุปกรณ และใหบริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และตรวจสอบชีวอนามัย มีตนทุนขายและตนทุนบริการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผันแปรเปนไปตามรายไดขายและใหบริการ
คาใชจายจากการขายและบริหาร
ป 2560 กลุมบริษัท มีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 293.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 ซึ่งมี
คา ใช จา ยในการขายและบริ หาร 258.90 ล านบาท เพิ่ม ขึ้น 34.30 ล านบาท คิ ดเปน รอ ยละ 13.25 เป นผลจาก
คาใชจ ายสง เสริมการขาย ค านายหนา ซึ่ งทํ าใหยอดขายของกลุมบริษั ทเพิ่ม ขึ้น รวมถึง คา ใช จา ยในการบริห าร ซึ่ ง
บริษัทมี การปรั บโครงสรางการบริหาร การควบคุม ภายในและปรับการทํางานใหมีป ระสิท ธิภาพดี ขึ้น และบริษัทได
บันทึกหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 1.84 ลานบาท
คาใชจายทางการเงิน
ป 2560 กลุม บริษั ทฯ มีต นทุ นทางการเงิน รวม 147.59 ลา นบาท เพิ่ม ขึ้น จากป 2559 ซึ่ง มีตน ทุน ทาง
การเงิน 70.41 ลานบาท เพิ่มขึ้น 77.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 109.62 เปนผลจากดอกจายเจาหนี้จากหุนเพิ่มทุน
PP
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ป 2560 กลุมบริษัทฯ มีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล 2.36 ลานบาท จากสวนงานธุรกิจสื่อ
2.3 กําไรจากการดําเนินงาน
ป 2560 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ -42.92 และป 2559 มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ -89.17 เมื่อ
เทียบกับรายไดจากการดําเนินงาน และบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุน ป 2560 และ ป 2559 บริษัทฯ มีอัตรากําไร
จากการดํ า เนิ น งานร อ ยละ -112.94 และร อ ยละ -516.33 (ตามลํ า ดั บ ) สาเหตุ ห ลั ก บริ ษั ท ฯ มี ผ ลขาดทุ น ในการ
ดําเนินงานตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการ และคาใชจายในการขายและบริหารของกลุมสวนงาน
ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสูงมาก แมวาบริษัทฯ จะมีรายไดเพิ่มขึ้นในแตละป และมีการควบคุมการใชจายอยางรัดกุม บริษัทฯ มี
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ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนตนทุนทางการเงิน ป 2560 จํานวน 422.80 ลานบาท ลดลงจากป 2559 ซึ่งมีขาดทุนจาก
การดําเนินงานกอนตนทุนทางการเงินจํานวน 1,436.65 ลานบาท ลดลง 1,013.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70.57
เปนผลจากการบัน ทึกดอยคา ใบอนุญาตใหใชคลื่ นความถี่ เพื่อใหบริ การโทรทัศนในระบบดิจิทัล 953.90 ล านบาททั้ ง
จํานวน ในป 2559
2.4 กําไรสุทธิ
ในป 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 570.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 153.00 ของรายได ลดลงจากป
2559 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 1,507.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 541.64 ของรายได

3. การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
ฐานะการเงินของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
2560
จํานวน
1,379.65
1,110.17
269.48

(หนวย: ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

2559
จํานวน
2,178.39
1,525.34
653.05

เพิ่ม/ (ลด)
จํานวน
รอยละ
-798.74 -36.67
-415.17 -27.22
-383.57 -58.74

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย
การวิเคราะหสินทรัพย
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 1,379.65 ลาน
บาท และ 2,178.39 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 798.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.67
ป 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 2,178.39 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน 767.08 ลานบาท
และสิน ทรัพย ไมหมุ นเวีย น 1,411.31 ลา นบาท หรือ คิดเป นรอยละ 35.21 และ 64.79 ของสินทรั พยรวม ตามลําดั บ
สินทรัพย หมุน เวีย น ประกอบด วย เงิน สดและรายการเทียบเทา เงิน สดจํ านวน 287.41 ลา นบาท เงิน ลงทุ นชั่ว คราว
จํานวน 3.89 ลานบาท เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 258.51 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นจํานวน
187.09 ลานบาท สินคาคงเหลือ 12.39 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4.37
ลานบาท และสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 13.42 ลานบาท
สินทรัพยไมหมุนเวียน ประกอบดวย เงินฝากธนาคารที่ติด
ภาระค้ํ า ประกัน 488.23 ล า นบาท เงิ น ลงทุ น ระยะยาว 499.03 ล า นบาท อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ในการ
ดําเนินงาน และสินทรัพยไมมีตัวตน 389.70 ลานบาท ซึ่งรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น
17 มีราคาตามบัญชี 5.81 ลานบาท ราคาประเมิน 23.68 ลานบาท ปจจุบันไดใหผูอื่นเชาเพื่อเปนรายไดของบริษัท
ป 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพยสินรวม 1,379.65 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน 533.01 ลานบาท
และสินทรัพยไมหมุนเวียน 846.64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 38.63 และ 61.37 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ ป
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2560 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมลดลง 798.74 ลานบาท เทียบกับป 2559 ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สด 24.40 ลานบาท เงินลงทุนชั่วคราว 1.05 ลานบาท เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 234.97 ลานบาท ลูกหนี้
การคา และลู กหนี้อื่น 258.40 ลานบาท สินคา คงเหลิ อ 6.32 ลา นบาท และสินทรั พยหมุน เวียนอื่น 8.92 ล านบาท
สินทรัพย ไมห มุนเวียน ประกอบด วย เงิ นฝากธนาคารที่ติ ดภาระค้ํ าประกัน 251.78 ล านบาท เงิ นลงทุนระยะยาว
214.64 ลานบาท อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 214.32 ลานบาท สินทรัพยไมมีตัวตน 125.01 ลานบาท และสินทรัพย
ไมหมุนเวียนอื่น 40.89 ลานบาท
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยรวมป 2560 และ ป 2559 มีอัตรารอยละ –41.51 และ รอยละ -69.18
มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรในป 2560 และป 2559 มีอัตรารอยละ -274.2 และรอยละ -674.34 และมีอัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพย ป 2560 จํานวน 0.27 ครั้ง และป 2559 จํานวน 0.13 ครั้ง บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรั พยรวมเพิ่มขึ้ น เปนผลจากความสามารถในการบริห ารการใชสินทรัพย ใหมี ประสิทธิ ภาพมากขึ้ นเมื่ อเที ยบกั บ
ยอดขายของบริษัท ซึ่งฝายบริหารไดคาดการณ รายได คาใชจาย อัตราการเจริญเติบโต และประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตที่ไดสะทอนสภาวะเศรษฐกิจตอสวนงานธุรกิจของกลุมบริษัทในปจจุบันดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะสวน
งานธุรกิจสื่อ ผลตอบแทนจากความสามารถบริหารการใชสินทรัพยแมยังใหตอบแทนไดไมเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ตองใชเวลาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการแขงขันในธุรกิจเดียวกัน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
2560
จํานวน
109.50
148.90
258.40

(หนวย: ลานบาท)
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้
สวนที่ยังไมออกใบแจงหนี้
ลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ
แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้
- ไมเกิน 3 เดือน
- 3-6 เดือน
- 6-12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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2559
เพิ่ม/ (ลด)
จํานวน
จํานวน
รอยละ
77.66 31.84
41.00
141.84
7.06
4.98
219.50 38.90
17.72

20.46
46.34

25.18
32.03

-4.72
14.31

-18.75
44.68

21.66
5.43
18.55
36.11
148.55
-39.05
109.50

24.14
1.58
0.15
34.12
117.20
-39.54
77.66

-2.48
3.85
18.40
1.99
31.35
-0.49
31.84

-10.27
243.67
12,266.67
5.83
26.75
-1.24
41.00

บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 109.50 ลานบาท
และ 77.66 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น 31.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.00 มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
การคา ป 2560 และ 2559 จํานวน 1.68 ครั้ง และ 1.41 ครั้ง ตามลําดับ ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ป2560 จํานวน
217 วัน และ ป 2559 258 วัน ระยะเวลาเก็บหนี้ของบริษัทเฉลี่ยอยูระหวางระยะในกําหนดชําระ ไมเกิน 3 เดือน และ
มากกวา 12 เดือน ซึ่งเปนลูกหนี้จากสวนงานรัฐบาลและเอกชน และมูลคาหนี้จํานวนเงินสูง บริษัทไดติดตามทวงถาม
ตาม แตยังไมไดรับชําระหนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการทางกฎหมายฟองรองคดีความ
บริษัทฯ มีเครดิตใหกับลูกหนี้ โดยปกติเครดิต 30 วัน สําหรับลูกหนี้บริษัทเอกชนหรือบุคคลธรรมดาทั่วไป และ
เครดิต 45 วัน สําหรับลูกหนี้จากสวนงานรัฐบาล
หากวิเคราะหอายุหนี้ตามระยะเวลาลูกหนี้คางชําระ จะพบวาลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดระยะเวลาชําระ ในป
2560 และ ป 2559 จํานวน 20.46 ลานบาท และ 25.18 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจากป 2559 จํานวน 4.72 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 18.75
อายุหนี้ไมเกิน 3 เดือน ในป 2560 และป 2559 มีลูกหนี้ที่คางชําระไมเกิน 3 เดือน จํานวน 21.66 ลานบาท
และ 24.14 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจากป 2559 จํานวน 2.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.27 เนื่องจากไดรับ
ชําระหนี้ตามระยะเวลาเครดิต
อายุหนี้ระหวาง 3-6 เดือน ในป 2560 และป 2559 มีลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน จํานวน
5.43 ลานบาท และ 1.58 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 3.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 243.67
ไมกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากมีมูลหนี้จํานวนไมสูง
อายุห นี้ระหวา ง 6-12 เดือน ในป 2560 และป 2559 มีลูกหนี้ ที่คา งชําระเกิ น 6 เดือ น แตไม เกิน 12 เดือ น
จํานวน 18.55 ลานบาท และ 0.15 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 18.40 ลานบาท ดวยลูกหนี้ซึ่งอาจมีปญหา
ทางการเงินบางที่ไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ แตยังคงติดตามได เพียงยืดระยะเวลาการจายชําระหนี้ให และ
ลูกหนี้บางรายบริษัทไดพิจารณาบันทึกตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากบริษัทคาดวายังไมสามารถชําระหนี้ไดภายใน
ป
อายุหนี้มากกวา 12 เดือน บริษัทไดบันทึกตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลวทั้งจํานวน เปนลูกหนี้จากทั้งสวนงาน
รัฐบาลและเอกชน เนื่องจากมีปญหาจากการสงมอบ ในงานสวนธุรกิจผลิตภัณฑเทคโนโลยี่
บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาบั น ทึ ก ตั้ ง ค า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญจากความสามารถในการชํ า ระหนี้ ข องลู ก หนี้ และ
ระยะเวลาของการชําระหนี้ โดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละราย ทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน
ลูกหนี้อื่น
บริษัทฯ มีลูกหนี้อื่นป 2560 และป 2559 จํานวน 148.90 ลานบาท และ 141.84 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.06 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 4.98 ประกอบดวย คาใชจายจายลวงหนา ดอกเบี้ยคางรับ เงินมัดจําและเงินประกัน รายไดคางรับ
ลูกหนี้กรมสรรพากร และลู กหนี้อื่น รายการลูก หนี้อื่ นบริษัท ไดเ ปด เผยรายละเอีย ดไวในงบการเงิน ป 2560 หัวข อ 9
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น หนาที่ 31-32
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สินคาคงเหลือ

(หนวย: ลานบาท)
สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยี่และคําปรึกษา
ออกแบบระบบสารสนเทศ
สวนงานธุรกิจ
เกี่ยวกับสื่อ
สวนงานธุรกิจจําหนายเครื่องมือและอุปกรณ และ
ใหบริการติดตั้งระบบ
โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และตรวจสอบชีวอนามัย

2560
จํานวน

2559
จํานวน
-

เพิ่ม/ (ลด)
จํานวน รอยละ
-

4.34

9.24

-4.90

-53.03

1.98

3.14

-1.16

-36.94

6.32

12.38

-6.06

-48.95

บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 6.32 ลาน
บาท และ 12.38 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจากป 2559 จํานวน 6.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.95 เปนสินคา
คงเหลือจากสวนงานธุรกิจสื่อ 4.34 ลานบาท เปนสินคาประเภทหนังสือและนิตยสาร และสวนงานธุรกิจการจําหนาย
เครื่องมือและอุปกรณ และใหบริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย 1.98 ลานบาท
เปนสินคาประเภทเครื่องมือและอะไหล
กลุมสวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยี่และใหบริการปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ ไดบันทึกคาเผื่อ
สินค าล าสมัย ทั้งจํ านวน เนื่ องจากสิน คา มีอายุเ กิน 1 ป สิ นค าเปน ผลิต ภัณฑเ ทคโนโลยี่ ซึ่ งมี การพัฒ นาให ทัน สมั ย
ตลอดเวลา
สวนงานธุรกิจสื่อ ป 2560 มีสินค าเหลือประเภทหนั งสือและนิตยสาร จํานวน 4.34 ล านบาท ลดลงจากป
2559 มีจํานวน 9.24 ลานบาท ลดลง 4.90 คิดเปนรอยละ 53.03 มีการเติบโตของยอดขายอยางตอเนื่อง แมวามี
อัตราการหมุนเวียนของสินคาดีขึ้น
สวนงานธุ รกิ จจํ าหนา ยเครื่ องมือ และอุ ปกรณ และให บริการติด ตั้ง ระบบโครงการเกี่ย วกั บสิ่ งแวดลอ ม และ
ตรวจสอบชีวอนามัย ป 2560 มีสินคาคงเหลือ 1.98 ลานบาท ลดลงจากป 2559 ซึ่งมีจํานวน 3.14 ลานบาท ลดลง
1.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.94 ซึ่งตองสํารองไวใหเพียงพอตามสัญญางานของแตละโครงการ มีระยะเวลาของ
โครงการ 1-3 ป และสินคาคงเหลือบางสวนเปนสินคาที่รอนําสงใหลูกคา
อัตราการหมุนเวียนของสิน คา คงเหลือ ของกลุ มบริ ษัท ฯ มี อัต ราการหมุน เวีย นเร็ วขึ้ น ป 2560 และ ป 2559
จํานวน 42 วัน และ 81 วัน ตามลําดับ หรือในอัตรา 8.65 ครั้ง และ 4.46 ครั้ง ตามลําดับ เปนการแสดงการบริหารการ
ขายสินคาไดเร็วขึ้น และบริษัทฯ ไดมีการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับตามรายการของ
สินคาที่มีราคาเทียบเคียง
การบันทึกคาเผื่อสินคาลาสมัย สินคาในสวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยี่และใหบริการปรึกษาออกแบบ
ระบบสารสนเทศ สินคาเทคโนโลยี่มีความทันสมัย ทําใหมีอายุของการปรับเปลี่ยนเร็ว บริษัทฯ มีนโยบายในการบันทึก
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คาเผื่อสินคาลาสมัย 6 เดือน – 2 ป ขึ้นอยูกับผูผลิตสินคาที่จะนําเสนอสินคาใหมออกขายและความตองการของผูซื้อ
และตัดออกจากบัญชี โดยพิจารณาเปนแตละรายการสินคา
เงินลงทุน คาความนิยม และการดอยคา
บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทยอยจํานวน 55.30 ลาน
บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เปนสัดสวนรอยละ 99.99 รายการเงินลงทุนในบริษัทยอยไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หัวขอที่ 15 หนาที่ 40
เงินลงทุนในบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด จํานวน 1,999.99 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทฯ ไดบันทึกดอยคาเงินลงทุนทั้งจํานวน ไดบันทึกดอยคาฯ ในป 2555 จํานวน 199.999 ลานบาท ป 2558 จํานวน
300 ลานบาท และป 2559 1,499.99 ลานบาท ทั้งจํานวนที่เหลือ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเกินทุนและ
พิจารณาผลตอบแทนที่บริษัทจะไดรับคืนในอนาคต และความสามารถในการทําไรของบริษัท มีแนวโนมบริษทั ยังไม
สามารถดําเนินธุรกิจใหมีผลการดําเนินงานมีกําไรไดในระยะเวลาสั้นๆ และจากการใหมีการประเมินมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระภายใตขอมูลและสมมติฐานของฝายบริหารเกี่ยวกับการคาดการณเกี่ยวกับ
รายได คาใชจาย อัตราการเจริญเติบโต และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ทําใหบริษัทตองบันทึกดอยคาเงิน
ลงทุนในบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ทั้งจํานวน
และในป 2555 บริษัทสปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ไดลงทุนในบริษัทยอย (บริษัทยอยทางออม) บริษัท
สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ดําเนินผูไดรับสิทธิใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โทรทัศนระบบดิจิทัล เปนสถานีขาว ภายใต
ชื่อ SPRINGNEWS ชอง 19 มีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท ป 2559 บริษัทฯไดมีการบันทึกดอยคาใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล 953.90 ลานบาททั้งจํานวน โดยการดอยคาใบอนุญาตนั้น ไดมีการ
ประเมินมูลคายุติธรรมจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระภายใตขอมูลและสมมติฐานของฝายบริหารเกี่ยวกับการคาดการณ
เกี่ยวกับรายได คาใชจาย อัตราการเจริญเติบโต และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ไดสะทอนสภาวะเศรษฐกิจ
และธุรกิจทีวีดิจิทัลในปจจุบัน
เงินลงทุนในบริษัทท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลคาคงเหลือ 11.85 ลานบาท
สัดสวนถือหุนรอยละ 99.99 โดยมีทุนจดทะเบียน 19 ลานบาท บริษัทไดพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัท กรีนเน็ต
1282 จํากัด จากงบการเงินและงบกระแสเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด มีขาดทุนสะสม
7.45 ลานบาท เทียบกับป 2559 มีขาดทุนสะสม 20.48 ลานบาท ลดลง 13.03 ลานบาท เปนผลจากในป 2560 บริษัท
ไดปรับกลยุทธในการขายของบริษัท ทําใหมูลคาเงินลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น บริษัทไดบันทึกดอยคาเงินลงทุนในบริษัท
กรีนเน็ต 1282 จํากัด จํานวน 20.19 ลานบาทไวทั้งจํานวน ในป 2559 ซึ่งถาบริษัทมีผลการดําเนินงานตอเนื่องดีมี
กําไร ในแตละปอยางสม่ําเสมอ บริษัทจะสามารถปรับลางดอยคาเงินลงทุนของบริษัทได
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน
208.86 ลานบาท และ 223.49 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจากป 2559 จํานวน 14.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.55
ลดลงจากคาเสื่อมราคา เปนสินทรัพย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และจากสวนงานธุรกิจสื่อ ประเภทเครื่องมืออุปกรณ
ออกอากาศ
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 หนี้สิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริษั ทฯ มีห นี้สินรวม 1,110.17 ลา นบาท ประกอบดว ยหนี้สินหมุน เวี ย น
873.90ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน 236.27 ลานบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 415.17
ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.22 บริษัทไดจายชําระคืนเจาหนี้จากเงินเพิ่มทุน PP จายชําระเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของผูถือหุน
 โครงสรางเงินทุน
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 269.48 ลานบาท ประกอบดวย หุนสามัญ
จํานวน 281,961,297,580 หุน มูลคาหุนที่ตราไว 1 บาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแลว ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน
67,886,863,391 หุน
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสรางเงินทุนประกอบดวยหนี้สินรวม 1,110.17 ลานบาทและสวนของผู
ถือหุน 269.48 ลานบาท มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ซึ่งเปนอัตราที่แสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้สิน
ระยะยาวของบริษัท สําหรับป 2560 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น จาก 2.34 เทา ในป 2559
เปน 4.12 เทา ในป 2560 ซึ่งหมายถึงอัตราสวนหนี้สินสูงขึ้น แสดงวาผูถือหุนมีโอกาสจะไดรับผลตอบแทนสูงขึ้น และ
บริษัทมีความเสี่ยงดานการเงินต่ํา เพราะเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่ไดจากการกูยืมเงินจะมีตนทุนทางการเงินต่ํากวา
การใชเงินทุนหมุนเวียนจากหุนสามัญของบริษัท และบริษัทมีการควบคุมการบริหารจัดการดานการเงินอยางรัดกุมและ
ระมัดระวัง มีการดําเนินที่ดีทําใหอัตราการเติบโตของธุรกิจสูงขึ้น ทําใหปจจัยความเสี่ยงของธุรกิจนอยลง
สภาพคลองและความเพียงพอของเงินลงทุน
การวิเคราะหงบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาและ(ใชไป)จาก
การดําเนินงานสุทธิ จํานวน -330.70 และ -382.87 ลานบาท (ตามลําดับ) กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนในป
2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาและ(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน -2.25 ลานบาท มาจากบริษัทไดรับคืนเงินฝาก
ธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 259.99 ลานบาท เงินปนผล 0.15 ลานบาท จายเจาหนี้ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
เพื่อใหบริการโทรทัศน 241.60 ลานบาท และกระแสเงินสดสทุธิจากการไดมาและ(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน
69.94 ลานบาท และในป 2560 บริษัทมีเงินสดรับจากหุนเพิ่มทุน 473.55 ลานบาท เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น
จากบุคคลที่เกี่ยวของและกิจการอื่น 164.5 ลานบาท มีจายชําระคืนเจาเงินเพิ่มทุน PP 302.60 บาท และดอกเบี้ยจาย
80.94 ลานบาท จายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 113.24 ลานบาท และจายเจาหนี้คาทรัพยสิน 36.44 ลาน
บาท ซึ่งสรุปโดยรวมในป 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลงทั้งสิ้น 263.01 ลานบาท
สภาพคลองของบริษัท
บริ ษัท ฯ มี อัต ราสภาพคลอ งในป 2560 และป 2559 ดว ยอั ต ราสว นสภาพคล อง 0.61 เท า และ 0.49 เท า
ตามลําดับ แสดงวาสภาพคลองของบริษัทอยูในต่ํา ตองควบคุมการใชเงินอยางระมัดระวัง เพื่อใหสภาพคลองของบริษัท
ดําเนินไปไดโดยไมสะดุด และตองเรงจัดหาเงินเพื่อนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาการดําเนินของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยแลว แลวกระแสเงินสดที่อยูอาจจะไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของของบริษัท
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และบริษัทยอย ภายในป 2560 ซึ่งมีตนทุนและคาใชจายในการขายและบริการสูง ดังนั้นเพื่อใหมีสภาพคลองหมุนเวียน
ไดดี บริษัทฯตองจัดหาเงินทุนเพิ่ม หรือเงินกูยืมระยะสั้นจากแหลงอื่น เพื่อนํามาใชจายหมุนเวียนของบริษัท สําหรับ
การจายชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตคลื่นความถี่ทั้งโทรทัศนระบบสื่อดิจิทัล บริษัทไดนําเงินฝากธนาคารค้ําประกันไว
ทั้งจํานวน
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทีย บเทา เงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ํา ประกั น
ลู กหนี้การคา และลู กหนี้หมุนเวีย นอื่น
มูลคา งานบริก ารที่ยั งไมเรีย กเก็ บจากลู กคา
ลู กหนี้ตามสั ญ ญาเชาการเงินที่ถึ งกํา หนดรับชํา ระภายในหนึ่งป
เงินใหกูยื มระยะสั้ นแก กิ จการที่เกี่ ยวของกั น
เงินใหกูยื มระยะสั้ นแก กิ จการและบุคคลอื่น
เงินใหกูยื มระยะสั้ นแก พนัก งาน
สิ นคา คงเหลื อ
สิ นทรัพย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลู กหนี้ตามสั ญ ญาเชาการเงิน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ํา ประกั น
เงินลงทุนในบริษัทย อย
เงินลงทุนในกิ จการรวมคา
เงินลงทุนระยะยาว
สิ นทรัพย เพื่อใหเชา
อสั งหาริมทรัพย เพื่อการลงทุน
อุปกรณ
คาความนิยม
สิ นทรัพย ไมมีตัวตน
ใบอนุญาตใหใชคลื่ นความถี่ เพื่อใหบริก ารโทรทัศน
สิ นทรัพย ภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชี
สิ นทรัพย ไมหมุนเวีย นอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกิ นบัญ ชี
เจาหนี้การคา และเจาหนี้หมุนเวีย นอื่น
ส วนของเจาหนี้คา ใบอนุญาตใหใชคลื่ นความถี่ เพื่อ
ใหบริก ารโทรทัศนที่ถึ งกํา หนดชํา ระในหนึ่งป
หนี้สินตามสั ญ ญาเชาการเงินที่ถึ งกํา หนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกู ยื มระยะสั้ นจากบุคคลที่เกี่ ย วของกั น
เงินกู ยื มระยะสั้ นจากกิ จการอื่น
เงินกู ยื มระยะสั้ นจากบุคคลอื่น
ภาษีเงินไดคา งจา ย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้ น
ประมาณการหนี้สินในการรว มคา
เจาหนี้จากหุนเพิ่มทุน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้คา ใบอนุญาตใหใชคลื่ นความถี่ เพื่อใหบริการโทรทัศน
หนี้สินตามสั ญ ญาเชาการเงิน
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสํา หรับผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หนวย : บาท

2560
บาท

%

2559
บาท

%

2558
บาท

%

24,398,721
1,045
234,972,000
258,399,659
305,960
318,344
6,317,576
8,295,888
533,009,193

1.77%
0.00%
17.03%
18.73%
0.02%
0.02%
0.46%
0.60%
38.63%

287,413,519
3,889,033
258,512,000
187,094,210
1,143,983
4,000,000
37,829
333,535
12,386,564
12,271,549
767,082,222

13.19%
0.18%
11.87%
8.59%
0.05%
0.18%
0.00%
0.02%
0.57%
0.56%
35.21%

148,901,984
3,559,020
258,512,000
152,798,520
1,092,300
24,000,000
149,728
303,880
14,273,466
10,346,202
613,937,098

4.43%
0.11%
7.69%
4.54%
0.03%
0.71%
0.00%
0.01%
0.42%
0.31%
18.26%

251,776,952
214,642,800
175,622
5,290,872
208,857,159
125,014,569
356,197
40,529,760
846,643,932
1,379,653,125

18.25%
15.56%
0.01%
0.38%
15.14%
9.06%
0.03%
2.94%
61.37%
100.00%

488,228,618
499,033,350
335,738
5,806,088
223,487,773
160,071,624
34,348,679
1,411,311,870
2,178,394,091

22.41%
22.91%
0.02%
0.27%
10.26%
7.35%
1.58%
64.79%
100.00%

745,006,563
1,437,794
662,828,700
670,545
6,321,304
244,892,855
33,917,053
1,031,379,297
22,593,434
2,749,047,545
3,362,984,642

22.15%
0.04%
19.71%
0.02%
0.19%
7.28%
1.01%
30.67%
0.67%
81.74%
100.00%

2,205,302
277,428,471

0.16%
20.11%

149,912
198,760,457

0.01%
9.12%

480,888
177,578,404

0.01%
5.28%

205,395,512

14.89%

216,807,384

9.95%

205,992,764

6.13%

1,227,908
13,465,638
204,744,278
1,300,000
2,016,219
3,115,637
163,000,000
873,898,964

0.09%
0.98%
14.84%
0.09%
0.15%
0.23%
11.81%
63.34%

1,105,118
2,500,000
198,863,863
1,300,000
3,059,989
26,590
465,600,000
1,088,173,314

0.05%
0.11%
9.13%
0.06%
0.14%
0.00%
21.37%
49.95%

1,266,705
2,500,000
1,300,000
2,665,299
391,784,060

0.04%
0.07%
0.04%
0.08%
11.65%

216,178,776
1,719,972
17,777,272
594,257
236,270,276
1,110,169,240

15.67%
0.12%
1.29%
0.04%
17.13%
80.47%

421,574,287
1,061,369
13,830,664
703,940
437,170,261
1,525,343,575

19.35%
0.05%
0.63%
0.03%
20.07%
70.02%

638,381,672
1,719,887
3,618,412
93,676
643,813,646
1,035,597,706

18.98%
0.05%
0.11%
0.00%
19.14%
30.79%
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
2560

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบีย น
หุนสามัญ 281,961,297,580 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
หุนสามัญ 14,695,874,880 หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท
หุนสามัญ 8,736,932,320 หุน มูลคา หุนละ 5.00 บาท
ทุนที่ออกและชํา ระแล ว
หุนสามัญ 67,886,863,391 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
หุนสามัญ 6,292,021,080 หุน มูลคา หุนละ 5.00 บาท
ส วนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ
เงินรับล ว งหนาคาหุน
กํา ไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล ว
ทุนสํา รองตามกฎหมาย
กํา ไร(ขาดทุน)สะสม
องคประกอบอื่นของส วนของผู ถื อหุน
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
ส วนไดเสี ยที่ไมมีอํา นาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือ หุน

%

หนวย : บาท
2559

%

2558

%

281,961,297,580
-

20437.12%

73,479,374,400
-

3373.10%
-

43,684,661,600

1298.98%

67,886,863,391
(62,783,929,576)
-

4920.57%
-4550.70%
-

31,460,105,400
(26,830,723,462)
4,126

1444.19%
-1231.67%
0.00%

31,460,105,400
(26,830,723,462)

935.48%
-797.82%

2,790,000
(3,983,903,607)
(838,199,017)
283,621,191
(14,137,306)
269,483,885
1,379,653,125

0.20%
-288.76%
-60.75%
20.56%
-1.02%
19.53%
100.00%

2,790,000
(3,416,169,390)
(553,808,467)
662,198,208
(9,147,691)
653,050,516
2,178,394,091

0.13%
-156.82%
-25.42%
30.40%
-0.42%
29.98%
100.00%

2,790,000
(1,910,714,176)
(390,013,117)
2,331,444,646
(4,057,709)
2,327,386,937
3,362,984,642

0.08%
-56.82%
-11.60%
69.33%
69.21%
100.00%
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2560
บาท
รายไดจากการขายและการใหบริการ
รายไดจากการใหเชาทรัพยสนิ
รวมรายได
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
ตนทุนจากการใหเชาทรัพยสนิ
รวมตนทุน
กําไร(ขาดทุน)ขัน้ ตน
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
(หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สญ
ู ) รายการโอนกลับ
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา
กําไร(ขาดทุน)กอน(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขายสุทธิจากภาษีเงินได
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงาน
ที่กําหนดไว-สุทธิจากภาษีเงินได
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

หนวย : บาท
%

2559
บาท

%

2558
บาท

%

374,341,641
374,341,641
(534,895,763)
(115,040)
(535,010,803)
(160,669,162)
10,968,245
21,944,424
(69,808,048)
(223,390,359)
(1,843,164)
(147,594,132)
(570,392,194)
(2,355,658)
(572,747,853)

100.00%
100.00%
-142.89%
-0.03%
-142.92%
-42.92%
2.93%
5.86%
-18.65%
-59.68%
-0.49%
-39.43%
-152.37%
-0.63%
-153.00%

277,774,866
468,000
278,242,866
(526,038,603)
(309,163)
(526,347,766)
(248,104,900)
16,717,928
52,532,641
(78,197,904)
(180,703,788)
(43,069,051)
(71,719)
(2,002,493)
(953,903,800)
(70,409,167)
156,513
(1,507,055,740)
(22,264)
(1,507,078,004)

99.83%
0.17%
100.00%
-189.06%
-0.11%
-189.17%
-89.17%
6.01%
18.88%
-28.10%
-64.94%
-15.48%
-0.03%
-0.72%
-342.83%
-25.30%
0.06%
-541.63%
-0.01%
-541.64%

212,143,850
624,000
212,767,850
(501,837,763)
(336,357)
(502,174,120)
(289,406,270)
30,184,838
25,684,511
(83,498,786)
(175,030,444)
(45,045,421)
(10,798,049)
(58,691,433)
(562,206)
(607,163,261)
(74,512)
(607,237,773)

99.71%
0.29%
100.00%
-235.86%
-0.16%
-236.02%
-136.02%
14.19%
12.07%
-39.24%
-82.26%
-21.17%
-5.08%
-27.58%
-0.26%
-285.36%
-0.04%
-285.40%

(284,390,550)

-75.97%

(163,795,350)

-58.87%

(275,143,547)

-129.32%

(284,390,550)

-75.97%

(163,795,350)

-58.87%

(275,143,547)

-129.32%

24,020

0.01%

(3,216,577)

-1.16%

821,214

0.39%

24,020
(284,366,530)
(857,114,382)

0.01%
-75.96%
-228.97%

(3,216,577)
(167,011,927)
(1,674,089,931)

-1.16%
-60.02%
-601.66%

821,214
(274,322,333)
(881,560,106)

0.39%
-128.93%
-414.33%

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

(567,666,934)
(5,080,918)
(572,747,853)

99.11%
0.89%
100.00%

(1,502,245,941)
(4,832,063)
(1,507,078,004)

99.68%
0.32%
100.00%

(605,714,882)
(1,522,891)
(607,237,773)

99.75%
0.25%
100.00%

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

(852,124,767)
(4,989,615)
(857,114,382)

99.42%
0.58%
100.00%

(1,669,250,564)
(4,839,367)
(1,674,089,931)

99.71%
0.29%
100.00%

(880,037,215)
(1,522,891)
(881,560,106)

99.83%
0.17%
100.00%

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขัน้ พื้นฐาน

(0.0177)
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(0.0477)

(0.0970)

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

หนวย : บาท
2560
บาท

กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดําเนินงาน
กํา ไร(ขาดทุน)ก อนภาษีเงินได
ปรับรายการกระทบกํา ไร(ขาดทุน)ก อนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
คาเสื่ อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคลื่ นความถี่ เพื่อใหบริการโทรทัศน
หนี้สงสั ยจะสู ญ-ลู กหนี้การคาและลู กหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลั บ)
หนี้สงสั ยจะสู ญ-ลู กหนี้ตามสั ญญาเชา การเงิน
หนี้สงสั ยจะสู ญ-เงินใหกูยื มระยะสั้ นแก กิจการที่เกี่ ย วของกั น (โอนกลั บ)
หนี้สงสั ยจะสู ญ-เงินใหกูยื มระยะสั้ นแก กิจการอื่นและบุคคลอื่น (โอนกลั บ)
หนี้สงสั ยจะสู ญ-เงินใหกูยื มระยะสั้ นพนักงาน (โอนกลั บ)
หนี้สงสั ยจะสู ญ-สิ นทรัพย ไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สูญ
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จายเปนคาใชจาย
(กํา ไร)ขาดทุนจากการจํา หนายหลั กทรัพย เพื่อคา
(กํา ไร)ขาดทุนจากการเปลี่ ยนแปลงมูล คายุ ติธรรมของหลั กทรัพย เพื่อคา
ขาดทุนจากมูลคาสิ นคาคงเหลื อลดลง (โอนกลั บ)
ขาดทุนจากสิ นคาคงเหลื อชํารุด/สู ญหาย
โอนสิ นคาคงเหลื อเปนคาใชจาย
(กํา ไร) จากการจําหนายหลั กทรัพย
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ตัดเงินลงทุนเปนคาใชจาย
ส วนแบง(กํา ไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิ จการรวมคา
ขาดทุนจากการตัดจําหนา ยสิ นทรัพย
ขาดทุนจากการตัดจําหนา ยสิ นทรัพย เพื่อใหเชา
ขาดทุนจากการดอยคาคา ความนิยม
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคลื่ นความถี่ เ พื่อใหบริการโทรทัศน
(กํา ไร)ขาดทุนจากการจํา หนายสิ นทรัพ ย ถาวร
(กํา ไร)ขาดทุนจากการจํา หนายสิ นทรัพ ย เพื่อใหเชา
ขาดทุนจากการดอยคาสิ นทรัพย ไมมีตัวตน
โอนสิ นทรัพย เปนคาใชจา ย
(กํา ไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ยั งไมเกิ ดขึ้นจริง
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินในการรวมคา (โอนกลั บ)
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยตัดจาย-คาใบอนุญาตใหใชคลื่ นความถี่ เพื่อใหบริการโทรทัศน
คาธรรมเนีย มหนังสื อค้ําประกั น
ตนทุนการทํารายการตัดจาย
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
กํา ไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก อนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนชั่ว คราว - หลั กทรัพย เพื่อคา
ลู กหนี้การคาและลู กหนี้หมุนเวียนอื่น
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็ บจากลู กคา
เงินใหกูยืมระยะสั้ นแก พนักงาน
สิ นคาคงเหลื อ
สิ นทรัพย ไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสํา หรับผลประโยชนของพนักงาน
เงินสดรับ(จาย)จากกิ จกรรมดําเนินงาน
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2559
บาท

2558
บาท

(570,392,194)

(1,507,055,740)

(607,163,261)

82,941,199
236,308
761,329
6,000
839,527
1,972,365
(87,921)
(712,000)
3,678,354
312,780
3
90,465
32,000
(4,496)
55,649
(26,590)
4,131,436
24,792,616
5,804,573
1,136,137
(147,000)
(10,968,245)
115,860,806
(339,686,901)

67,935,030
77,475,498
12,688,149
24,000,000
76,500
97,800
6,206,601
2,312,113
(330,000)
1,866,657
25,973
445,294
71,719
(156,513)
2,540,424
268
2,002,493
953,903,800
34,126
582,872
24,000
2,755
973,332
3,377,807
35,607,236
8,365,381
4,873,863
(12,368,050)
(16,717,928)
21,562,688
(309,575,853)

65,353,387
77,475,498
(185,846)
45,181,528
22,093

645,252
44,857,289
(11,339,580)
(30,184,838)
2,950,246
(402,354,399)

4,687,910
(77,319,830)
838,023
9,191
2,390,634
1,070,117

(14)
(58,564,143)
(51,683)
(29,655)
(451,021)
(3,818,956)

1,041,980
(9,834,538)
(860,787)
555,976
402,537
(4,260,432)

73,987,347
(334,023,509)

(10,225,314)
(578,642)
(1,237,248)
(384,532,529)

23,220,926
(2,236,762)
(1,940,523)
(396,266,021)

27,646
136,028

(486,834)
138,723
800,000
(2,504,027)
562,206
380,790
42,604
10,798,049
129,954
10,068
(1,375)
-

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
หนวย : บาท
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
เงินสดรับจากดอกเบีย้
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จาย
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดนิติบคุ คล
เงินสดจายภาษีหัก ณ ที่จาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินสดรับจากการจําหนายหลักทรัพยเผือ่ ขาย
เงินสดรับในเงินปนผล
เงินสดจายเงินใหกยู ืมระยะสัน้ แกกจิ การที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินใหกูยมื ระยะสั้นแกกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
เงินสดจายเงินใหกยู ืมระยะสัน้ แกกจิ การอื่น
เงินสดรับจากเงินใหกูยมื ระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอืน่
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษทั ยอย
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในกิจการรวมคา
เงินสดรับเงินลงทุนในกิจการรวมคา
เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยมีไวเพื่อขาย
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถีเ่ พื่อใหบริการโทรทัศน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยมื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยมื ระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสัน้ จากกิจการอืน่
เงินสดจายตนทุนการทํารายการ
เงินสดจายในเจาหนี้คาทรัพยสิน
เงินสดจายในหนี้สนิ ภายใตสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนจากสวนไดเสียที่ไมมีอาํ นาจควบคุม
เงินสดรับในเงินรับลวงหนาคาหุน
เงินสดรับในเจาหนีจ้ ากหุนเพิ่มทุน
เงินสดจายในเจาหนี้จากหุนเพิ่มทุน
เงินสดจายดอกเบีย้
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
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2559

2558

10,015,382
2,208,458
(8,901,344)
(330,701,012)

13,932,144
(12,271,549)
(382,871,934)

36,867,235
1,215,953
15,711,486
(10,346,202)
(352,817,549)

259,991,666
147,000
(2,000,000)
6,000,000
76,500
(22,184,631)
48,583
(2,956,755)
(241,600,000)
224,956
(2,252,681)

256,777,946
12,368,050
(6,300,000)
2,300,000
35,399
1,549,177
(10,191,304)
46,287
(130,459,527)
(241,600,000)
341,918
(115,132,054)

185,311,588
137,504,027
11,339,580
(34,417,000)
9,741,812
(10,000,000)
10,000,000
(30,811,196)
(2,000,000)
(67,719,549)
998,243
4,000
(24,865,300)
(175,800,000)
9,286,205

2,055,389
258,512,000
(258,512,000)
46,500,000
(35,500,000)
118,000,000
(113,244,538)
(36,442,287)
(1,433,337)
473,547,751
(302,600,000)
(80,944,082)
69,938,895
(263,014,798)
287,413,519
24,398,721

(330,975)
258,512,000
(258,512,000)
295,000,000
(95,000,000)
(6,010,000)
(1,456,937)
250,008
4,126
465,600,000
(21,540,699)
636,515,523
138,511,535
148,901,984
287,413,519

(1,112,716)
1,300,000
(1,300,000)
669,500
(699,500)
(1,768,776)
90,000,004
(2,313,637)
84,774,875
(258,756,470)
409,958,453
151,201,984

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาในการจําหนาย (ขาย) สินคา
อัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา
ระยะเวลาจายชําระหนี้
ระยะเวลาที่ตองใชลงทุน (Cash Cycle)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากผลการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม
อัตราสวนวิเคราะหนโนบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
อัตราการจายเงินปนผล

-101-

หนวย : บาท
หนวย

2560

2559

2558

เทา
เทา
ครั้ง
วัน
ครั้ง
วัน
ครั้ง
วัน
วัน

0.61
0.60
1.68
217
8.65
42
2.25
162
97

0.49
0.48
1.41
258
4.46
81
2.80
130
210

1.05
1.01
1.19
307
4.12
88
3.39
107
288

%
%
%
%

-42.92
-112.94
-153.00
-212.54

-89.17
-516.33
-541.64
-230.78

-136.02
-257.78
-285.40
-26.09

%
%
ครั้ง

-41.51
-274.23
0.27

-69.18
-674.34
0.13

-18.06
-247.96
0.06

เทา
เทา
%

4.12
2.86
-

2.34
20.40
-

0.44
9.35
-

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัทฯ”) และเฉพาะของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส วนของผู ถื อหุ นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นว า งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการขางตนนี้ แสดงฐานะทางการเงิ นรวมและฐานะการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การ สํ า หรั บ ป สิ้น สุ ด วั น เดี ย วกั น โดยถู ก ต อ งตามที่ ค วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามี
ความเปนอิสระจากกลุม บริษัท ฯ และบริษัท ฯ ตามขอ กํา หนดจรรยาบรรณของผูป ระกอบวิช าชีพ บัญชีที่กํา หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจา
ไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 ซึ่งระบุวา สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จํานวนเงิน 572.75 ลานบาท และจํานวนเงิน 209.86 ลานบาท ตามลําดับ และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียน จํานวนเงิน 340.89 ลานบาท ซึ่ง
ปจจัยเหลานี้ แสดงใหเห็นวามีความไม แนนอนที่มีสาระสําคัญซึ่งอาจเป นเหตุใหเกิดขอสงสั ยอยางมีนัยสํ าคัญเกี่ยวกั บ
ความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ทั้งนี้ ความเห็นของขาพเจาไมไดเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากเรื่องนี้
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต า ง ๆ ที่ มี นั ย สํา คั ญ ที่ สุ ด ในการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบันตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา เรื่องเหลานี้ไดถูกระบุ
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ นอกจากเรื่องที่กลาวไวในสวนของความไมแนนอน
ที่มีสาระสําคัญเกี่ยวของกับการดําเนิน งานตอเนื่อง ขาพเจาไดกําหนดเรื่องที่จะกลาวตอไปนี้เปนเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของขาพเจา
การรับรูรายได
กลุมบริษัทฯ มีกลยุทธในการเพิ่มยอดขายโฆษณาในรูปแบบการจั ดกิจกรรมพิเ ศษควบคูกับการเสนอขาย
โฆษณาแบบหลากหลายสื่อตามความตองการของลูกคา ไดแก สื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ ซึ่งมี
การทําสัญญากับลูกคาหลายรายและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาหรือขอตกลงที่ทํ ากับลูกคามีความหลากหลายเกี่ยวกั บ
รูปแบบการโฆษณาในสื่อ แตล ะประเภท การกํ าหนดชวงเวลาการลงโฆษณา การกํา หนดราคากับลู กคา แตล ะราย
รวมถึงการกําหนดราคาอัตราคาโฆษณาขามสื่อของกลุมบริษัทฯ ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องดังกลาว เนื่องจากกลยุทธการขายโฆษณารูปแบบดังกลาวมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายได
ดังนั้น วิธีการตรวจสอบขาพเจาไดรวมถึงการทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการรับรูรายไดของกลุมบริษัทฯ
ที่เ กี่ย วขอ งกับ วงจรรายได จากการขายสื่ อโฆษณาในรู ปแบบการจั ดกิ จกรรมพิ เศษควบคู กั บการขายโฆษณาแบบ
หลากหลายสื่อ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของ สุมตัวอยางสัญญาขายหรือขอตกลงที่ทํากับลูกคาเพื่อตรวจสอบ
การรับรูรายไดวามีการรับรูรายไดดวยมูลคาที่ถูกตอง และมีการลงโฆษณาใหแกลูกคา เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ขายหรือขอตกลงที่ทํากั บลูกคา ตรวจสอบการรับรูรายไดวามีความสอดคล องกับนโยบายการรับรู รายได ของกลุ มบริษัทฯ
และเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การวัดมูลคาเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 44.3 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยหลายแหง ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย จํานวนเงิน 1,669.70 ลานบาท และมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวนเงิน 1,366.32 ลานบาท เงินใหกูยืมดังกลาวเปนการใหกูยืมเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทยอย
ยังคงมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน เงินใหกูยืมตองแสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับซึ่งมูลคาสุทธิที่จะไดรับขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของค า เผื่ อหนี้ สงสั ย จะสูญ ซึ่ ง เป น เรื่อ งที่ สําคั ญที่ ฝา ยบริ หารต อ งใช ดุ ลยพิ นิ จอย า งมาก เนื่อ งจาก
กระบวนการในการกําหนดมูลคาสุทธิที่จะไดรับของเงินใหกูยืมฝายบริหารตองใชดุลยพินิจที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินฐานะการเงิน การคาดการณผลการดําเนินงาน ประมาณการกระแสเงินสด และการประเมินแผนงานในอนาคต
ของบริษัทยอย ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอมูลคาสุทธิที่จะไดรับของเงินใหกูยืมดังกลาว ขาพเจาจึงใหความสําคัญในการ
ตรวจสอบเรื่องดังกลาว
ดังนั้น วิธีการตรวจสอบของขาพเจาไดรวมถึงการทําความเขาใจในการกระบวนการกําหนดนโยบายในการ
พิจารณามูลคาสุทธิที่จะไดรับของเงินใหกูยืมของฝายบริหาร ประเมินความสมเหตุสมผลของขอสมมติที่ใชในการจัดทําแผนงาน
และการคาดการณกระแสเงินสดในอนาคต การพิจารณาความสามารถในการจายชําระเงินใหกูยืมของบริษัทยอยแตละแหง
และการพิจารณาการรับชําระหนี้ของเงินใหกยู ืมภายหลังรอบระยะเวลาบัญชี
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เรื่องอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
และของเฉพาะบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบ
โดยผู ส อบบั ญ ชี อื่ น ในสํา นั ก งานเดี ย วกั น กั บ ข า พเจ า ซึ่ ง แสดงความเห็ น อย า งไม มี เ งื่ อ นไขและให ข อ สั ง เกต
เกี่ยวกับความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมบริษัทฯ ตามรายงานลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2560
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรั บผิดชอบตอขอ มูลอื่น ขอมูลอื่ นประกอบดวย ขอมูล ซึ่งรวมอยูในรายงานประจํา ป แตไ ม
รวมถึ ง งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การและรายงานของผู ส อบบั ญ ชี ที่ อ ยู ใ นรายงานประจํา ป นั้ น
ซึ่ ง คาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจา
ไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานและ
พิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรูที่ไดรับ
จากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดย
ถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณา
ว า จํ า เป น เพื่ อ ให ส ามารถจั ด ทํ า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการที่ ป ราศจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง(ตามความเหมาะสม)
และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ
หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับ ดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของขา พเจา มีวัต ถุประสงคเ พื่อใหไดค วามเชื่อมั่ นอยา งสมเหตุสมผลว างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวยความเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชง บการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การ
จากการใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพี ยงพอและ
เหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน การแสดงขอมูล
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ
ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนน อนที่มีสาระสํา คัญ ขา พเจา
ตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ ยวข อง หรือ ถาการเปดเผยข อมูล ดังกลาวไมเ พียงพอ ความเห็ นของ
ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให
กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
 ประเมิ นการนํ าเสนอ โครงสรางและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม
รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณใน
รูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
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 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทฯ เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัทฯ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ
แตผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดส่อื สารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆที่สําคัญ ซึ่งรวมถึง ขอบเขตและชว งเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็ น ที่ มี นั ย สํา คั ญที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง ข อ บกพร อ งที่ มี นั ย สํา คั ญ
ในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขา พเจ า ไดให คํ ารั บ รองแกผูมีห นา ที่ ในการกํ า กั บดู แ ลว า ข าพเจ าได ปฏิ บั ติ ตามข อกํ า หนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจนเรื่อง
อื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่
ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการในงวดปจจุ บันและกําหนดเปนเรื่องสํา คัญในการตรวจสอบ
ขา พเจา ได อธิ บายเรื่อ งเหล านี้ ในรายงานของผู สอบบั ญชี เว นแตก ฎหมายหรือ ขอ บัง คับ ไม ให เป ดเผยตอ สาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงาน
ของขา พเจา เพราะการกระทําดั งกลา วสามารถคาดการณไดอย างสมเหตุสมผลวา จะมีผลกระทบในทางลบมากกว า
ผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

(นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881

บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม 2559
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกพนักงาน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินลงทุนระยะยาว
สินทรัพยเพื่อใหเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
8
24.1
9
10
11
44.3
12
13

11
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24.1
25

31 ธันวาคม 2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
บาท

1 มกราคม 2559
บาท

24,398,720.67
1,044.72
234,972,000.00
258,399,658.93
305,960.08
318,344.45
6,317,576.09
8,295,888.03
533,009,192.97

287,413,518.98
3,889,033.43
258,512,000.00
187,094,210.05
1,143,983.08
4,000,000.00
37,828.80
333,534.95
12,386,563.68
12,271,548.63
767,082,221.60

148,901,983.66
3,559,019.80
258,512,000.00
152,798,519.60
1,092,299.71
24,000,000.00
149,727.81
303,879.64
14,273,465.75
10,346,201.67
613,937,097.64

5,812,297.08
106,971,837.40
305,960.08
303,380,620.45
282,316.29
294,360.24
417,047,391.54

233,426,574.70
3,888,000.00
42,462,813.38
1,143,983.08
82,780,620.45
242,676.91
1,382,496.50
365,327,165.02

123,633,237.42
3,558,000.00
68,372,667.83
1,092,299.71
1,537,880,620.45
127,754.91
179,367.76
395,120.35
1,735,239,068.43

251,776,951.97
214,642,800.00
175,622.29
5,290,871.98
208,857,159.10
125,014,569.15
356,197.40
40,529,759.66
846,643,931.55
1,379,653,124.52

488,228,617.60
499,033,350.00
335,738.06
5,806,087.85
223,487,773.30
160,071,623.86
34,348,678.92
1,411,311,869.59
2,178,394,091.19

745,006,563.40
1,437,793.58
662,828,700.00
670,545.07
6,321,303.71
244,892,854.80
33,917,053.27
1,031,379,297.28
22,593,433.73
2,749,047,544.84
3,362,984,642.48

2,667,655.94
55,299,760.00
214,642,800.00
46.93
5,290,871.98
2,077,428.02
59,479.13
4,791,163.90
284,829,205.90
701,876,597.44

3,829,235.25
95,999,940.00
499,033,350.00
115,089.73
5,806,087.85
2,157,058.28
102,991.50
5,702,823.04
612,746,575.65
978,073,740.67

3,775,972.26
730,187,681.15
662,828,700.00
504,125.17
6,321,303.71
4,038,701.45
160,955.45
5,311,770.03
1,413,129,209.22
3,148,368,277.65
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม 2559
บาท
บาท
บาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
สวนของเจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อ
ใหบริการโทรทัศนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินในการรวมคา
เจาหนี้จากหุนเพิ่มทุน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 281,961,297,580 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
หุนสามัญ 14,695,874,880 หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท
หุนสามัญ 8,736,932,320 หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 67,886,863,391 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
หุนสามัญ 6,292,021,080 หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ
เงินรับลวงหนาคาหุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน)สะสม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

31 ธันวาคม 2560
บาท

2,205,301.57
277,428,470.64

149,912.49
198,760,457.11

480,887.73
177,578,403.88

24.2

205,395,511.55

216,807,384.16

205,992,764.05

31
44.3
28
29

1,227,908.09
13,465,637.69
204,744,278.33
1,300,000.00
2,016,218.88
3,115,637.24
163,000,000.00
873,898,963.99

1,105,118.35
2,500,000.00
198,863,863.02
1,300,000.00
3,059,988.74
26,590.29
465,600,000.00
1,088,173,314.16

1,266,704.88
2,500,000.00
1,300,000.00
2,665,299.09
391,784,059.63

129,175.92
3,115,637.24
163,000,000.00
231,326,200.55

407,740.31
2,996,490.42
465,600,000.00
487,170,277.90

390,092.90
2,665,299.09
21,962,666.91

216,178,775.95
1,719,971.51
17,777,271.54
594,256.64
236,270,275.64
1,110,169,239.63

421,574,287.49
1,061,369.49
13,830,663.91
703,939.71
437,170,260.60
1,525,343,574.76

638,381,671.62
1,719,886.76
3,618,411.63
93,676.12
643,813,646.13
1,035,597,705.76

5,715,333.00
5,715,333.00
237,041,533.55

129,176.35
2,524,458.00
2,653,634.35
489,823,912.25

536,916.78
1,900,281.00
2,437,197.78
24,399,864.69

281,961,297,580.00
-

73,479,374,400.00
-

43,684,661,600.00

281,961,297,580.00
-

73,479,374,400.00
-

43,684,661,600.00

67,886,863,391.00
(62,783,929,576.07)
-

31,460,105,400.00 31,460,105,400.00
(26,830,723,462.00) (26,830,723,462.00)
4,126.20
-

67,886,863,391.00
(62,783,929,576.07)
-

31,460,105,400.00 31,460,105,400.00
(26,830,723,462.00) (26,830,723,462.00)
4,126.20
-

24.2
31
33
25

-

18,166,047.17

1 มกราคม 2559
บาท

27

32
17
30

65,081,387.39

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
บาท

-

18,907,274.92
-

34

16

2,790,000.00
(3,983,903,606.99)
(838,199,016.81)
283,621,191.13
(14,137,306.24)
269,483,884.89
1,379,653,124.52

2,790,000.00
(3,416,169,389.76)
(553,808,466.81)
662,198,207.63
(9,147,691.20)
653,050,516.43
2,178,394,091.19

2,790,000.00
(1,910,714,175.64)
(390,013,116.81)
2,331,444,645.55
(4,057,708.83)
2,327,386,936.72
3,362,984,642.48

2,790,000.00
(3,812,623,682.09)
(828,265,068.95)
464,835,063.89
464,835,063.89
701,876,597.44

2,790,000.00
(3,600,051,716.83)
(543,874,518.95)
488,249,828.42
488,249,828.42
978,073,740.67

2,790,000.00
(1,128,124,356.09)
(380,079,168.95)
3,123,968,412.96
3,123,968,412.96
3,148,368,277.65

8
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
277,774,866.25
รายไดจากการขายและการใหบริการ
374,341,641.16
รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน
468,000.00
374,341,641.16
278,242,866.25
รวมรายได
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
(534,895,763.09) (526,038,602.64)
(309,163.37)
ตนทุนจากการใหเชาทรัพยสิน
(115,039.80)
รวมตนทุน
(535,010,802.89) (526,347,766.01)
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน
(160,669,161.73) (248,104,899.76)
16,717,927.62
ดอกเบี้ยรับ
10,968,245.38
52,532,641.43
รายไดอื่น
21,944,424.34
(78,197,904.43)
คาใชจายในการขายและบริการ
(69,808,047.98)
คาใชจายในการบริหาร
(223,390,358.51) (180,703,788.05)
(43,069,050.63)
(หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ) รายการโอนกลับ
(1,843,164.03)
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
(71,719.06)
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม
(2,002,492.90)
(953,903,799.57)
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
(70,409,167.45)
ตนทุนทางการเงิน
(147,594,131.78)
สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการรวมคา
156,512.62
กําไร(ขาดทุน)กอน(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได
(570,392,194.31) (1,507,055,740.18)
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได
39
(2,355,658.36)
(22,263.59)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
(572,747,852.67) (1,507,078,003.77)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได
(284,390,550.00) (163,795,350.00)
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได
(284,390,550.00) (163,795,350.00)
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงาน
ที่กําหนดไว-สุทธิจากภาษีเงินได
24,020.40
(3,216,577.00)
รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได
24,020.40
(3,216,577.00)
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป-สุทธิจากภาษีเงินได
(284,366,529.60) (167,011,927.00)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
(857,114,382.27) (1,674,089,930.77)
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

(567,666,934.43) (1,502,245,941.02)
(5,080,918.24)
(4,832,062.75)
(572,747,852.67) (1,507,078,003.77)

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป

(852,124,767.23) (1,669,250,564.12)
(4,989,615.04)
(4,839,366.65)
(857,114,382.27) (1,674,089,930.77)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

35

(0.0177)

(0.0477)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
1,142,434.56
6,093,510.59
507,570.00
983,400.00
1,650,004.56
7,076,910.59
(544,766.71)
(4,366,764.11)
(115,039.80)
(309,163.37)
(659,806.51)
(4,675,927.48)
990,198.05
2,400,983.11
77,174,771.58
93,521,757.24
4,749,220.12
18,780,713.53
(1,954,464.07)
(2,823,778.74)
(50,314,256.34)
(50,378,092.19)
(113,213,093.98) (910,812,567.56)
(40,700,000.00) (1,622,385,396.15)
(86,593,044.62)
(33,650.98)
(209,860,669.26) (2,471,730,031.74)
(209,860,669.26) (2,471,730,031.74)

(284,390,550.00)

(163,795,350.00)

(284,390,550.00)

(163,795,350.00)

(2,711,296.00)

(197,329.00)

(2,711,296.00)
(197,329.00)
(287,101,846.00) (163,992,679.00)
(496,962,515.26) (2,635,722,710.74)

(0.0065)

(0.0786)

9

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนต่ํากวา
มูลคาหุน

บาท
31,460,105,400.00

บาท
(26,830,723,462.00)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการกับผูเปนเจาของ
เงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
เงินรับลวงหนาคาหุน
เงินลงทุนจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
รวมเงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
รวมรายการกับผูเปนเจาของ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการกับผูเปนเจาของ
เงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
การเพิ่มหุนสามัญ
รวมเงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
รวมรายการกับผูเปนเจาของ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

34

-

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)สะสม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมสวนของผูถือหุน
เงินรับลวงหนา
จัดสรรแลว
ผลกําไร(ขาดทุน)
สวนต่ําจากการ
รวมองคประกอบอื่น
บริษัทใหญ
คาหุน
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
จากการวัดมูลคา
เปลี่ยนแปลงสัดสวน ของสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนเผื่อขายของบริษัทยอย
สุทธิจากภาษีเงินได
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,790,000.00 (1,910,714,175.64)
(380,079,168.95)
(9,933,947.86)
(390,013,116.81)
2,331,444,645.55

4,126.20
4,126.20
4,126.20

31,460,105,400.00

(26,830,723,462.00)

4,126.20

36,426,757,991.00
36,426,757,991.00
36,426,757,991.00

(35,953,206,114.07)
(35,953,206,114.07)
(35,953,206,114.07)

(4,126.20)
(4,126.20)
(4,126.20)

67,886,863,391.00

(62,783,929,576.07)

-

2,790,000.00

2,790,000.00

(1,502,245,941.02)
(3,209,273.10)
(1,505,455,214.12)
(3,416,169,389.76)

(567,666,934.43)
(67,282.80)
(567,734,217.23)
(3,983,903,606.99)

(163,795,350.00)
(163,795,350.00)
(543,874,518.95)

(284,390,550.00)
(284,390,550.00)
(828,265,068.95)

(9,933,947.86)

(9,933,947.86)

(163,795,350.00)
(163,795,350.00)
(553,808,466.81)

(284,390,550.00)
(284,390,550.00)
(838,199,016.81)

สวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

รวมสวนของ
ผูถือหุน

บาท
(4,057,708.83)

บาท
2,327,386,936.72

4,126.20
4,126.20
4,126.20

250,007.50
(500,623.22)
(250,615.72)
(250,615.72)

4,126.20
250,007.50
(500,623.22)
(246,489.52)
(246,489.52)

(1,502,245,941.02)
(167,004,623.10)
(1,669,250,564.12)
662,198,207.63

(4,832,062.75)
(7,303.90)
(4,839,366.65)
(9,147,691.20)

(1,507,078,003.77)
(167,011,927.00)
(1,674,089,930.77)
653,050,516.43

473,547,750.73
473,547,750.73
473,547,750.73
(567,666,934.43)
(284,457,832.80)
(852,124,767.23)
283,621,191.13

(5,080,918.24)
91,303.20
(4,989,615.04)
(14,137,306.24)

473,547,750.73
473,547,750.73
473,547,750.73
(572,747,852.67)
(284,366,529.60)
(857,114,382.27)
269,483,884.89

10

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการกับผูเปนเจาของ
เงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
เงินรับลวงหนาคาหุน
การเพิ่มหุนสามัญ
รวมเงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
รวมรายการกับผูเปนเจาของ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการกับผูเปนเจาของ
เงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
การเพิ่มหุนสามัญ
รวมเงินทุนที่ไดรับและการจัดสรรสวนทุน
รวมรายการกับผูเปนเจาของ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
ทุนที่ออก
สวนต่ํากวา
เงินรับลวงหนา
จัดสรรแลว
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคา
หมายเหตุ และชําระแลว
มูลคาหุน
คาหุน
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
31,460,105,400.00 (26,830,723,462.00)
2,790,000.00 (1,128,124,356.09)
(380,079,168.95)

34

34

-

-

4,126.20
4,126.20
4,126.20

31,460,105,400.00

(26,830,723,462.00)

4,126.20

36,426,757,991.00
36,426,757,991.00
36,426,757,991.00

(35,953,206,114.07)
(35,953,206,114.07)
(35,953,206,114.07)

(4,126.20)
(4,126.20)
(4,126.20)

67,886,863,391.00

(62,783,929,576.07)

-

2,790,000.00

2,790,000.00

(2,471,730,031.74)
(197,329.00)
(2,471,927,360.74)
(3,600,051,716.83)

(209,860,669.26)
(2,711,296.00)
(212,571,965.26)
(3,812,623,682.09)

(163,795,350.00)
(163,795,350.00)
(543,874,518.95)

(284,390,550.00)
(284,390,550.00)
(828,265,068.95)

รวม

บาท
3,123,968,412.96

4,126.20
4,126.20
4,126.20
(2,471,730,031.74)
(163,992,679.00)
(2,635,722,710.74)
488,249,828.42

473,547,750.73
473,547,750.73
473,547,750.73
(209,860,669.26)
(287,101,846.00)
(496,962,515.26)
464,835,063.89
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
ปรับรายการกระทบกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (โอนกลับ)
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่นและบุคคลอื่น (โอนกลับ)
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกูยืมระยะสั้นพนักงาน (โอนกลับ)
หนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สูญ
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จายเปนคาใชจาย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายหลักทรัพยเพื่อคา
(กําไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคา
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
ขาดทุุนจากสินคาคงเหลือชํารุุด/สููญหาย
โอนสินคาคงเหลือเปนคาใชจาย
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ตัดเงินลงทุนเปนคาใชจาย
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยเพื่อใหเชา
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยเพื่อใหเชา
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน
โอนสินทรัพยเปนคาใชจาย
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินในการรวมคา (โอนกลับ)
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยตัดจาย-คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกัน
ตนทุนการทํารายการตัดจาย
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

(570,392,194.31)

(1,507,055,740.18)

(209,860,669.26)

(2,471,730,031.74)

82,941,198.61
236,307.96
761,328.80
6,000.00
839,527.27
1,972,365.22
(87,921.00)
(712,000.00)
3,678,354.04
312,780.20
3.00
90,464.92
32,000.00
(4,495.78)
55,648.50
(26,590.29)
4,131,435.63
24,792,615.85
5,804,573.12
1,136,136.99
(147,000.00)
(10,968,245.38)
115,860,805.82
(339,686,900.83)

67,935,030.47
77,475,497.71
12,688,149.46
24,000,000.00
76,500.00
97,800.00
6,206,601.17
2,312,112.73
(330,000.00)
1,866,657.13
25,972.80
,
445,293.50
71,719.06
(156,512.62)
2,540,423.99
267.84
2,002,492.90
953,903,799.57
34,125.90
582,871.70
24,000.00
2,755.44
973,331.83
3,377,807.16
35,607,235.98
8,365,380.82
4,873,863.01
(12,368,050.00)
(16,717,927.62)
21,562,687.64
(309,575,852.61)

1,845,563.96
613,093.98
112,600,000.00
425,920.88
(87,921.00)
(712,000.00)
40,700,000.00
180.00
(1,999.00)
(17,997.00)
119,146.82
479,579.00
(147,000.00)
(77,174,771.58)
86,593,044.62
(44,625,828.58)

2,832,355.67
1,836,589.39
902,790,000.00
6,185,978.17
(330,000.00)
(214,605.04)
25,972.80
,
368,000.00
1,622,385,396.15
130,629.38
267.84
(8,591.00)
909,833.51
426,848.00
(12,368,050.00)
(93,521,757.24)
33,650.98
(40,247,513.13)
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพื่อคา
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกพนักงาน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนของพนักงาน
เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จาย
เงินสดจายภาษีหัก ณ ที่จาย
เงินสดสุุทธิไดมาจาก(ใช
( ไปใน)กิ
) จกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินสดรับในเงินปนผล
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอื่น
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับเงินลงทุนในกิจการรวมคา
เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยเพื่อใหเชา
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

4,687,909.71
(77,319,829.56)
838,023.00
9,190.50
2,390,633.55
1,070,117.28

(13.63)
(58,564,142.50)
(51,683.37)
(29,655.31)
(451,021.36)
(3,818,956.24)

4,687,921.00
(1,745,511.54)
838,023.00
(39,639.38)
(278,620.00)

(4,977,364.10)
(51,683.37)
(114,922.00)
2,150,922.11

73,987,347.27
(334,023,509.08)
10,015,382.48
2,208,458.12
(8,901,343.58)
(330,701,012.06)
( , ,
)

(10,225,313.83)
(578,642.18)
(1,237,248.00)
(384,532,529.03)
13,932,143.99
(12,271,548.63)
(382,871,933.67)
( , ,
)

11,346,207.27
(29,817,448.23)
204,864.53
2,146,854.77
(294,360.25)
((27,760,089.18)
, ,
)

(741,227.75)
(578,642.18)
(44,560,430.42)
799,866.95
(1,382,496.50)
((45,143,059.97)
, ,
)

259,991,665.63
147,000.00
(2,000,000.00)
6,000,000.00
76,500.00
(22,184,630.67)
48,583.18
(2,956,755.44)
(241,600,000.00)
224,955.90
(2,252,681.40)

256,777,945.80
12,368,050.00
(6,300,000.00)
2,300,000.00
35,399.01
1,549,177.43
(10,191,304.35)
46,287.17
(130,459,526.98)
(241,600,000.00)
341,917.71
(115,132,054.21)

1,161,579.31
147,000.00
(343,900,000.00)
11,500,000.00
(1,092,166.66)
2,000.00
18,000.00
12,793,300.59
(319,370,286.76)

(53,262.99)
12,368,050.00
(317,100,000.00)
869,410,000.00
(988,197,655.00)
(119,403.47)
8,600.00
113,439,686.51
(310,243,984.95)
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินสดจายตนทุนการทํารายการ
เงินสดจายในเจาหนี้คาทรัพยสิน
เงินสดจายในหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดรับในเงินรับลวงหนาคาหุน
เงินสดรับในเจาหนี้จากหุนเพิ่มทุน
เงินสดจายในเจาหนี้จากหุุนเพิ่มทุนุ
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
7

2,055,389.08
258,512,000.00
(258,512,000.00)
46,500,000.00
(35,500,000.00)
118,000,000.00
(113,244,537.79)
(36,442,287.27)
(1,433,337.16)
473,547,750.73
(302,600,000.00)
, ,
(80,944,082.44)
69,938,895.15
(263,014,798.31)
287,413,518.98
24,398,720.67

(330,975.24)
258,512,000.00
(258,512,000.00)
295,000,000.00
(95,000,000.00)
(6,010,000.00)
(1,456,936.72)
250,007.50
4,126.20
465,600,000.00
(21,540,698.54)
636,515,523.20
138,511,535.32
148,901,983.66
287,413,518.98

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
(423,744.26)
473,547,750.73
(302,600,000.00)
, ,
(51,007,908.15)
119,516,098.32
(227,614,277.62)
233,426,574.70
5,812,297.08

(423,744.00)
4,126.20
465,600,000.00
465,180,382.20
109,793,337.28
123,633,237.42
233,426,574.70
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ขอมูลจัดตั้งบริษัทฯ และลักษณะธุรกิจ
บริษัทฯ จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ
2541 และจดทะเบีย นเป น บริ ษัท มหาชน เมื่ อวัน ที่ 23 มีน าคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000290
สํานักงานใหญของบริษัทตั้งอยูที่อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ เลขที่ 333 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บริษั ทฯ ดํ าเนิน ธุร กิจ หลั ก เกี่ย วกั บการพัฒ นาซอฟต แวรแ ละจัด หาฮารด แวรใ ห ก ั บ ลู ก ค า
รวมถึ ง การใหบริการรับเหมางานจัดจาง บริษัทยอยดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อบริการโทรทัศน และวิทยุ
บริการอินเตอรเน็ต การผลิตขาวสาร การผลิตรายการ การใหบริการสื่อออนไลน การจําหนายสื่อสิ่งพิมพ
และดานการจําหนายและใหบริการเครื่องมือและอุปกรณตรวจสอบดานชีวอนามัย และจําหนายหนังสือ
1.2 การดําเนินงานตอเนื่อง
ตามงบการเงินรวม กลุมบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
จํานวนเงิน 572.75 ลานบาท และจํานวนเงิน 1,507.08 ลานบาท ตามลําดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนจํานวนเงิน 340.89 ลานบาท และ
จํานวนเงิน 321.09 ลานบาท ตามลําดับ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จํานวนเงิน 209.86 ลานบาท และจํานวนเงิน 2,471.73 ลานบาท
ตามลําดับ ปจจัยเหลานี้แสดงใหเห็นวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย
อย า งมี นั ย สํา คั ญ เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการดํา เนิ น งานต อ เนื่ องของกลุมบริษัทฯ อยางไรก็ต าม
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทําขึ้นตามเกณฑการดําเนินงานตอเนื่องโดยกลุมบริษัทฯ
มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้
แผนการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ
บริษัทฯ มีแผนจะจัดหาแหลงเงินทุนจากการกูยืมระยะสั้น โดยใชสิน ทรัพยเปน หลักประกัน
แผนการขายสินทรัพย รวมถึงแผนการจัดหาเงินทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนภายในป 2561 เพื่อนําเงินมา
จายชําระเจาหนี้คาหุนเพื่อเปน การลดภาระตน ทุน ทางการเงิน และเงิน ทุน สว นที่เหลือใชสําหรับเปน
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ
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กลุมบริษัทฯ สวนธุรกิจระบบสารสนเทศจากการขายสินคาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และใหบริการ
ดานการปรึกษาและออกแบบระบบ และติดตั้งระบบสารสนเทศของงานโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และชีวอนามัย คาดวาจะมีรายไดอยางตอเนื่องในป 2561 โดยจะมีการควบคุมตนทุนและคาใชจายอยาง
รัดกุม
กลุมบริษัทฯ สวนธุรกิจสื่อคาดวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นในป 2561 จากการเพิ่มยอดขายโฆษณาในทุกสื่อ
และเพิ่มฐานรายไดอื่นๆ เชน การใหเชาเวลาสถานี รายไดจากสื่อออนไลน การจัดโครงการหรือกิจกรรม
พิเศษที่อยูในกระแสความสนใจของประชาชน เปนตน รวมทั้งการสรางพันธมิตรในการผลิตรายการ
ออกอากาศเพื่อลดตนทุน และการควบคุมคาใชจายอยางรัดกุม ประกอบกับการจัดใหมีกิจกรรมที่ตอเนือ่ ง
สัมพันธกับงานขาวและรายการตางๆ ประชาสัมพันธใหผูรับชมเขาถึงไดอยางแพรหลายมากขึ้น สงผล
ใหกลุมบริษัทยอยสามารถลดผลขาดทุนลงได และสามารถทยอยจายชําระหนี้แกบริษัทใหญได รวมถึงการ
จัดหาแหลงเงินทุนจากการกูยืมระยะสั้น เพื่อเสริมสภาพคลอง และสวนของเงินกูยืมของบริษัทยอยที่จะครบ
กําหนดชําระภายในป 2561 บริษัทยอยอยูระหวางการเจรจาเพื่อขอขยายระยะเวลาการจายชําระคืน และมี
แผนจะทยอยผอนชําระเงินกูยืมกับเจาหนี้ดังกลาว
2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบีย บและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
2.2 การจัดรายการในงบการเงินเปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่เกี่ยวของกับการกําหนดรายการยอ
ที่ตองมีในงบการเงิน
2.3 ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารของบริษัทฯ ตองใช
การประมาณการและขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย
สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกตางไปจากจํานวนที่ไดประมาณการไว
2.4 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเปนรายงานทางการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย
รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย
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3. เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
3.1 ในการจัด ทํางบการเงิน รวมถือ หลัก เกณฑก ารรวมเฉพาะบริษัท ยอ ยที่อ ยูภ ายใตก ารควบคุม ของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ภายหลังจากไดตัดยอดคงเหลือ และรายการคาระหวางกันแลว
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทยอยทั้งทางตรงและทางออมตาม
อัตราสวนดังนี้
ชื่อบริษัท

อัตรารอยละของการถือหุน
จัดตั้งในประเทศ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

บริษัทถือหุนทางตรงในบริษัทยอย
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด

99.99

99.99

ประเทศไทย

บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด

99.99

99.99

ประเทศไทย

บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด

93.17

93.17

ประเทศไทย

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น
อินทิเกรเตอร จํากัด

90.00

90.00

ประเทศไทย

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด

99.99
99.99

99.99
99.99

ประเทศไทย
ประเทศไทย

บริษัทฯ ถือหุนทางออมผานบริษัทยอย
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด

99.99
6.83

99.99
6.83

ประเทศไทย
ประเทศไทย

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด

80.00

80.00

ประเทศไทย

ประเภทกิจการ

ตั ว แทนจํ า หน า ยและให บ ริ การเกี่ ย วกั บ
สินคาเทคโนโลยี
ให บริ การด านการผลิต ขา วสารและผลิ ต
รายการโทรทัศน
ให บ ริ การข อ มู ล ข าวสาร ผลิ ต ข าว และ
รายการทางโทรทัศน
จํ า หน า ยและใ ห บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง ระบบ
โครงการเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวด ล อ ม และ
ตรวจสอบดานชีวอนามัย
ใหบริการดานสถานีวิทยุและสื่อสมัยใหม
ให บ ริ การข อมู ล ข า วสารผ านโทรศั พ ท
เคลื่อนที่ อินเตอรเน็ท สื่ออิเล็กทรอนิกส
และจําหนายหนังสือ
ใหบริการสื่อโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ให บ ริ การข อ มู ล ข าวสาร ผลิ ต ข าว และ
รายการทางโทรทัศน
การผลิตและจําหนายสื่อสิ่งพิมพ

3.2 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 99.99 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯ คํานวณ
เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเสมือนหนึ่งถือหุนรอยละ 100
3.3 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทยอยสิ้นสุดวันเดียวกันกับของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
3.4 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯ ไดตัดยอดสินทรัพยและหนี้สินคงเหลือและรายการคาระหวางกันแลว
3.5 นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยในสวนของรายการบัญชีที่เหมือนกันใชนโยบายการบัญชีเชนเดียวกัน
กับบริษัทฯ
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4. การนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
กลุมบริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญ ชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม การตีค วาม
มาตรฐานการบัญชีใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม
ที่มีผลบังคับใชสําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่มตน ในหรือหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติโดยไม
มีผลกระทบตอรายงานทางการเงินงวดปจจุบัน
5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยงั ไมมผี ลบังคับใช
มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีค วามมาตรฐานการบัญ ชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ประกาศใชแลวแตยังไมมีผลบังคับใชในรอบระยะเวลา
รายงานปจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ ยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช มีดังตอไปนี้
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)

การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)

สินคาคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)

สัญญากอสราง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)

ภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)

สัญญาเชา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

รายได

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)

ผลประโยชนของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)

การบัญชีสํ าหรับ เงิ นอุ ดหนุน จากรัฐ บาลและการเปด เผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)

ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราตางประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)

ตนทุนการกูยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560)

การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน เมื่อออก
จากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)

เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)

กําไรตอหุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)

การรายงานทางการเงินระหวางกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)

การดอยคาของสินทรัพย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่
อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)

สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)

สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560)

การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)

สวนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)

งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)

การรวมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)

การวัดมูลคายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)

ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐบาล – กรณี ที่ ไ ม มีค วามเกี่ ย วข อ ง
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)

สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560)

ภาษี เ งิ น ได – การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข อง
กิจการหรือของผูถือหุน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)

การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)

รายได – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560)

สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต
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การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 1 การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการรื้ อ ถอน
(ปรับปรุง 2560)

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
(ปรับปรุง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
(ปรับปรุง 2560)

การปรับปรุงสภาพแวดลอม

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2560)

(ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
(ปรับปรุง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ
(ปรับปรุง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
(ปรับปรุง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 14 ขอจํากัดสิน ทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนด
(ปรับปรุง 2560)

เงินทุ นขั้นต่ํ าและปฏิสัมพันธ ของรายการเหล านี้ สํ าหรั บ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง
ผลประโยชนของพนักงาน

การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 15 สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
(ปรับปรุง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
(ปรับปรุง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา
(ปรับปรุง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 20 ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
(ปรับปรุง 2560)
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 21 เงินที่นําสงรัฐ
(ปรับปรุง 2560)

ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตอรายงานทางการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติในงวดที่มีผลบังคับใช
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6. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
6.1 เกณฑการวัดมูลคาที่ใชจัดทํางบการเงิน
เกณฑการวัดมูลคาที่ใชจัดทํางบการเงิน คือ เกณฑราคาทุนเดิม โดยใชรวมกับเกณฑอื่นๆ สําหรับ
สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้สินบางประเภทที่ มี ก ารใช เกณฑการวัดมูลคาอื่นไดเปดเผยเกณฑการวัดมูลคาที่ใช
ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ
6.2 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุน ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และเงินใหกูยืม หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบดวยเจาหนี้ก ารคาและเจาหนี้หมุนเวีย นอื่นและเงินกูยืม ซึ่งนโยบายการบัญ ชีเฉพาะสําหรับ
รายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
6.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงิน สดและรายการเทียบเทาเงิน สดรวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย กระแสรายวัน
และประจําไมเกิน 3 เดือน ที่ไมติดภาระค้ําประกัน
6.4 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การคา ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับ
การชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
6.5 มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูก คา แสดงถึงมูลคางานที่ยังไมเรียกเก็บซึ่งคาดวา จะ
เก็บ ไดจ ากลูก คา สํา หรับ สัญ ญางานบริก ารที่มีอ ยู ณ วัน นั้น แสดงดว ยมูล คา สุท ธิที่จ ะไดร ับ ตาม
อัตราสว นของงานที่ทําเสร็จ ซึ่งคํานวณตามอัต ราสว นตน ทุน ของงานใหบริก ารที่เกิด ขึ้น กับตน ทุน
ทั้ง หมดที่ป ระมาณวา ใชใ นการใหบ ริก ารตามสัญ ญา ตน ทุน งานบริก ารวัด มูล คา ดว ยตน ทุน การ
บริการบวกคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการตามสัญญา
มูลคางานบริก ารที่ยังไมเรียกเก็บจากลูก คาแสดงเปน รายการแยกต างหากภายใตสิน ทรัพ ย
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินผลตางของจํานวนที่เรียกเก็บจากลูกคาที่สูงกวารายไดคาบริการที่รับรู
จะแสดงเปนหนี้สินอื่นภายใตหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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6.6 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ แสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใด
จะต่ํากวา
ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ หรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจา ย
ที่จําเปนในการขาย
ประมาณการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากอัตรายอดรับคืน
เทียบกับยอดสงในอดีตโดยถัวเฉลี่ย
6.7 เงินลงทุน
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินลงทุนในการรวมคาตามงบการเงินรวมรับรูตามวิธีสวนไดเสีย
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงิน ลงทุน ในบริษัทยอยในงบการเงิน เฉพาะกิจ การบัน ทึก ตามวิธีร าคาทุน หัก ดว ยคา เผื่อ
การดอยคาสะสมของเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุ น ซึ่ งเปนหลั ก ทรั พ ย ใ นความต อ งการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคา
จัด ประเภทเปน สิน ทรั พย หมุ น เวีย นและแสดงในมูลค ายุ ติธ รรม กํา ไรหรื อขาดทุน จากการตีร าคา
หลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว
เพื่อคาหรือตั้งใจถือไวจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรก
เงินลงทุน เผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรม และการเปลี่ย นแปลงที่ไมใ ชผลขาดทุนจากการดอยคาและ
ผลตางจากสกุลเงินตราตางประเทศของรายการที่เปนตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส ว นของผูถือหุน
สว นผลขาดทุน จากการดอยคาและผลตางจากการแลกเปลี่ย นเงิน ตราตางประเทศรับรูใ นกําไรหรือ
ขาดทุนเมื่อมีการตัดจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน
โดยตรงเขากําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เปนเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะตองบันทึกดอกเบี้ยในกําไร
หรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
เมื่อ มีก ารจํา หนา ยเงิน ลงทุน ผลตา งระหวา งจํา นวนเงิน สุท ธิที่ไ ดรับ และมูล คา ตามบัญ ชี
และรวมถึงกําไรหรือขาดทุน จากการตีร าคาหลัก ทรัพยที่เกี่ย วของที่เคยบัน ทึก ในสว นของผูถือหุน
จะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
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6.8 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ เปนที่ดินและอาคารชุด ที่บริษัทถือครองไวโ ดยที่
ปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชงานในอนาคตและ/หรือมีไวเพื่อหาประโยชนจ ากรายได
คาเชา หรือจากการเพิ่มมูลคาของสินทรัพย บริษัทฯ วัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุ น ตามราคาทุ น
หักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี)
คาเสื่อ มราคาจะบัน ทึ ก ในกํา ไรหรื อขาดทุ น ซึ่งคํ า นวณโดยวิธี เสนตรงตามอายุก ารใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของอาคารชุด 20 ป
6.9 อุปกรณ
อุปกรณบันทึกตามราคาทุน ณ วันที่เกิดรายการหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อผลขาดทุน
จากการดอยคาสะสม (ถามี)
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํา นวณโดยวิธีเสน ตรงตามเกณฑอายุ
การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงได ดังนี้
สวนปรับปรุงอาคาร
5
ป
เครื่องตกแตงติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
3-5 ป
อุปกรณ
3-5 ป
ยานพาหนะ
5
ป
การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น
ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางสําคัญจะถูกรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทฯ จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้
และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ตนทุนของการปรับปรุงจะถูกตัดคาเสื่อม
ราคาตามเกณฑอายุก ารใชงานโดยประมาณ คาซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ คํานวณจากผลตางระหวางเงินสดรับสุทธิกับราคาตามบัญชี
และรับรูเปนรายไดอื่น หรือคาใชจายอื่นในกําไรหรือขาดทุน
6.10 คาความนิยม
คาความนิยมวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งรวมถึงการรับรู
จํานวนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพย
ที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยม
จะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม

23

6.11 สินทรัพยไมมีตัวตน
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและโปรแกรมคอมพิวเตอร
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่กลุมบริษัทฯ ซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด
แสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และผลขาดทุนการดอยคาสะสม (ถามี)
คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรง ตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน
จากสินทรัพยไมมีตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน เปนระยะเวลา 5-10 ป
ลิขสิทธิ์สารคดีและเพลง
ลิขสิทธิ์สารคดีและเพลงตามงบการเงินรวมแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และ
ผลขาดทุนการดอยคาสะสม (ถามี) คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา
ตามสัญญาและตามจํานวนเทปที่ออกอากาศ
สิทธิในการใชเครื่องหมายการคา
สิทธิใ นการใชเครื่องหมายการคาตามงบการเงินรวมแสดงในราคาทุนหัก ดวยคาตัดจําหนาย
สะสม และผลขาดทุนการดอยคาสะสม (ถามี) คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงเปน
ระยะเวลา 30 ปตามอายุของสัญญา
6.12 ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
มูลคาตามบัญชีของใบอนุญาตใหใชบริการโทรทัศน ประกอบดวย ตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับ
การไดมาซึ่งใบอนุญ าตใหใ ชคลื่น ความถี่และประกอบกิจ การโทรทัศนภาคพื้นดิน ในระบบดิจิต อล
ประเภทบริก ารทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูขาวสารและสาระแบบความคมชัด ปกติแสดงมูลคา
เทียบเทาเงินสดโดยวิธีคิดลดจํานวนเงินที่ตองจายชําระเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดตาม
ทองตลาด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคาสะสม ผลตางระหวาง
ราคาเทียบเทาเงินสดกับจํานวนเงินทั้งหมดที่ตองจายชําระบันทึกเปนตนทุนทางการเงินตลอดอายุการจาย
ชําระคาธรรมเนียมการไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน โดยจะเริ่มตัดจําหนาย
เมื่อพรอมที่จะใหบริการ โดยคํานวณคาตัดจายตามวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน 15 ป
6.13 การดอยคา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไดรับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้ของ
การดอยคาเกิดขึ้นหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้ จะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น
หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีสินทรัพยที่กําลังพิจารณานั้นรวมอยูโดยรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดนั้น
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที
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การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
- มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใดจะ
สูงกวา
- ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวา
จะไดรับจากสินทรัพยจะถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดที่เปนอัตรากอนภาษีเงินได
ที่สะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอ
สินทรัพย
- สินทรัพยที่ไมกอใหเกิดเงินสดซึ่งสวนใหญเปนหนวยอิสระแยกจากสินทรัพยอื่น ๆ จะพิจารณา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมี
ความเกี่ยวของดวย
การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
- ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการที่
ใชในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาครั้งลาสุดแลว เพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีที่
ควรเปน (สุทธิจากคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย) หากไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยนั้นมากอน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกรับรูเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุนทันที
6.14 เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาทุน
6.15 สัญญาเชาระยะยาว
- กรณีกลุมบริษัทฯ เปนผูเชา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวน
ใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุน
ดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญา
เชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวาโดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการ
เงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในกําไร
หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตาม
อายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยที่เชาแตหากมีความไมแนนอนในสิทธิการเปนเจาของ
เมื่อสัญญาสิ้นสุดจะคํา นวณคาเสื่อมราคาตามอายุก ารใชงานของสิน ทรัพยที่เชาหรืออายุข อง
สัญญาเชาแลว แตร ะยะเวลาใดจะต่ํากวา
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สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ตกอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน(สุทธิจากสิ่ง
ตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่
ตองจายใหกับผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
- กรณีกลุมบริษัทฯ เปนผูใหเชา
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินเปนลูกหนี้
สัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของเงินลงทุน
ขั้นตนตามสัญญาเชากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชาบันทึกเปนรายไดทางการเงินรอการรับรู รายได
จากสั ญญาเช า ระยะยาวรั บรู ต ลอดอายุ ข องสั ญญาเช าโดยวิ ธี เงิ น ลงทุ น สุ ทธิ ซึ่ งสะท อนอั ต รา
ผลตอบแทนคงที่ทุกงวด
สัญญาเชาทางการเงินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปแสดงภายใตสินทรัพยหมุนเวียน
6.16 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้น
กลุมบริษัทฯ รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายใน
กําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนระยะยาว
-

-

โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
กลุมบริษัทฯ และพนักงานของกลุมบริษัทฯ ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อจาย
ใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามระเบียบของกองทุน ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม
และเงินที่กลุมบริษัทฯ จายสมทบเปนรายเดือน สินทรัพยโครงการของแตละโครงการไดแยกออก
จากสินทรัพยของกลุมบริษัทฯ และบริหารโดยตัวแทนดําเนินโครงการแตละโครงการ กลุมบริษัทฯ
รับรูเงินสมทบโครงการเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
กลุมบริษัทฯ ประมาณการหนี้ สินสําหรับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานของ
พนักงานเพื่อจายเปนเงินชดเชยใหแกพนักงานเมื่อเลิกจางตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยดวย
เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการ
ไว และแสดงเปนหนี้สินไมหมุนเวียน ทั้งนี้ คาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงานจะรับรู
ในกําไรหรือขาดทุนเพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน
ผลกําไรหรื อขาดทุน จากการวั ดมู ลค าใหม สําหรั บผลประโยชนหลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรูในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
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6.17 ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพัน
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพัน
ดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่
ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ รายจายที่จะไดรับคืนบันทึกเปนสิ น ทรั พ ย แยกตางหาก
ก็ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว
6.18 การรับรูรายได
- รายไดจากการขายสินคา รับรูเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคา
ที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว
- รายไดจากการใหบริการสําหรับงานโครงการรับรูเมื่อมีการใหบริการตามวิธีอัตราสวนของงานที่
ทําเสร็จซึ่งคํานวณตามอัตราสวนตนทุนของงานใหบริการที่เกิดขึ้นกับตนทุนทั้งหมดที่ประมาณ
วาจะใชในการใหบริการตามสัญญา
อัตราสวนของงานใหบริการประมาณโดยอางอิงกับการสํารวจงานที่ทํา เมื่อไมสามารถ
ประมาณผลของงานไดอยางนาเชื่อถือ รายไดจากการใหบริการจะถูกรับรูไดไมเกินกวาตนทุน
ของงานใหบริการที่เกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับตนทุนนั้นคืน ผลขาดทุน
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานใหบริการรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที
- รายไดจากการขายโฆษณาเปนรายไดจากการขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ
แสดงมู ล ค า ตามราคาในใบแจ ง หนี้ ข องบริ ก ารหลังจากหัก สว นลด โดยจะรับรูเปน รายได
เมื่อใหบริการแลว
- รายไดจากการรับจางผลิตรายการโทรทัศนรับรูรายไดเมื่อมีการสงมอบงานที่แลวเสร็จ
- รายไดคารวมดําเนินการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนรับรูรายไดตามระยะเวลาของสัญญา
- รายไดจากการใหบริการรับรูรายไดเมื่อมีการใหบริการแลว
- รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตามนโยบายการบัญชีขอ 6.15 เรื่องสัญญาเชาระยะยาว
- รายไดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่มี
ลักษณะรายการที่ไมเหมือนกัน ซึ่งรับรูรายไดดวยมูลคายุติธรรมของราคาสินคาหรือบริการที่
แลกเปลี่ยน
- รายไดคาเชา รับรูโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
- รายไดจากดอกเบี้ยรับรับรูตามระยะเวลาพึงรับ โดยคํานวณจากยอดเงินตนคงคาง
6.19 การรับรูคาใชจาย
- คาใชจาย รับรูตามเกณฑคงคาง
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6.20 ภาษีเงินได
ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดรับรูใ น
กําไรหรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู
โดยตรงในสวนของผูถือหุนซึ่งจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน
เชนเดียวกัน
ภาษีเงินไดปจจุบัน
กลุมบริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอัตราภาษีที่
ประกาศใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทฯ บัน ทึก ภาษีเงิน ไดร อการตัด บัญ ชีโ ดยวิธีหนี้สิน ตามงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ง
คํา นวณจากผลแตกต า งชั่ ว คราวระหวา งราคาตามบัญ ชีข องสิ น ทรั พย และหนี้ สิน ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไร
เพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ดังกลาว ทั้งนี้สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาส
ถูกใชจริง
6.21 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยจํานวนหุนสามัญที่
ออกจําหนายและเรียกชําระแลวในระหวางปถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิดวยผลรวมของจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางป กับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษทั ฯ
อาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ
6.22 การจัดสรรกําไรสะสม
การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ
จะจัดสรรเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
ตอไป
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6.23 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือจะจายเพื่อโอนหนี้สินใน
รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่วัดมูลคา กลุมบริษัทฯ ใชราคาเสนอซื้อขายในตลาด
ที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับ
สินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได
กลุมบริษัทฯ จะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ
และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้น
ใหมากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินใน
งบการเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน
และกลุมบริษัทฯ สามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
ขอมู ลระดับ 2 เป นข อมูลอื่น ที่สามารถสั งเกตได ไม วาโดยทางตรงหรื อโดยทางออมสําหรั บ
สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทฯ จะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการ
วัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
6.24 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจ และการประมาณการ
ที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน ฝายบริหาร
ไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ ไดโอนหรือ
รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

29

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูก หนี้การคาและลูกหนี้หมุ นเวียนอื่น ฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึง
ประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
อุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอุปกรณ ฝายบริหารจําเปน ตองทําการประมาณอายุก ารให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิก ใชงานของอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึง่
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
การดอยคาของเงินลงทุน
ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของเงินลงทุนและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา หากคาด
วามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาเงินลงทุน และการใชดุลยพินิจวามูลคาเงินลงทุนดังกลาวได
ลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนการถาวรหรือไม
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนจะตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณและจะพิจารณา
การดอยคาหากมีขอบงชี้
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถีเ่ พื่อใหบริการโทรทัศน
ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
ในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคา
ตามบัญ ชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ ที่เกี่ยวของกับการคาดการณ
รายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งานประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งขอสมมติฐานในการประมาณการดังกลาวประกอบดวย อัตราคิดลด
จํานวนเงินเดือนที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น ในอนาคต และปจจัยที่เกี่ยวของในเชิงประชากรศาสตรในการ
กําหนดอัตราคิด ลดฝายบริหารไดพิจารณาถึงอัต ราดอกเบี้ย ที่สะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตามผลประโยชนหลังการเลิกจางงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว
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คดีฟองรอง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลว และบัน ทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วัน สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน อยางไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณไว
7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ประกอบดวย
งบการเงินรวม

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
เช็คในมือ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
493,242.45
12,285,591.11
10,959,726.07
660,161.04
24,398,720.67

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
473,616.21
190,410,893.52
96,247,770.73
281,238.52
287,413,518.98

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
30,000.00
30,000.00
5,660,132.40
188,910,022.97
122,164.68
44,486,551.73
5,812,297.08
233,426,574.70

8. เงินลงทุนชั่วคราว
ประกอบดวย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
มูลคาราคาทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด
บวก (หัก) กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
มูลคายุติธรรมในเงินลงทุนในความตองการของตลาด
เงินฝากประจํา 12 เดือน
รวม

1,044.72
1,044.72

4,600,000.00
(712,000.00)
3,888,000.00
1,033.43
3,889,033.43

-

4,600,000.00
(712,000.00)
3,888,000.00
3,888,000.00
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สําหรับปสิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 เงิน ลงทุน ชั่ว คราวในหลัก ทรัพยเพื่อคา มี
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
มูลคาตามบัญชีตนป
3,888,000.00
3,558,000.00
ยอดขายหลักทรัพย
(4,687,921.00)
87,921.00
กําไร(ขาดทุน)จากการขายหลักทรัพย
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคา
712,000.00
330,000.00
มูลคาตามบัญชีปลายป
3,888,000.00
การวัดมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคาใชราคาเสนอซื้อลาสุดที่อางอิงจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ณ วันทําการสุดทายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งเปนขอมูลระดับ 1
9. ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ประกอบดวย

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
148,554,760.92
117,200,647.06
(39,051,161.62)
(39,535,489.23)
109,503,599.30
77,665,157.83
160,892,696.57
(11,996,636.94)
148,896,059.63
258,399,658.93

120,729,984.21
(11,300,931.99)
109,429,052.22
187,094,210.05

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
33,066,346.78
32,658,662.56
(29,444,006.16)
(29,444,006.16)
3,622,340.62
3,214,656.40
115,038,918.98
(11,689,422.20)
103,349,496.78
106,971,837.40

50,324,485.20
(11,076,328.22)
39,248,156.98
42,462,813.38
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ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ไดดังนี้

สวนที่ยังไมออกใบแจงหนี้
ลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ
ลูกหนี้การคา
แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้
- ไมเกิน 3 เดือน
- 3-6 เดือน
- 6-12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
20,458,012.53
25,186,060.59
46,345,127.12
32,029,880.46

21,658,183.05
5,431,368.12
18,549,615.64
36,112,454.46
148,554,760.92
(39,051,161.62)
109,503,599.30

24,135,348.33
1,581,131.14
147,667.08
34,120,559.46
117,200,647.06
(39,535,489.23)
77,665,157.83

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
45,909.93
94,956.62

151,544.10
91,913.00
281,309.74
32,495,670.01
33,066,346.78
(29,444,006.16)
3,622,340.62

68,035.96
2,891,236.30
29,604,433.68
32,658,662.56
(29,444,006.16)
3,214,656.40

ลูกหนี้อื่น ประกอบดวย
งบการเงินรวม

คาใชจายจายลวงหนา
ดอกเบี้ยคางรับ
เงินมัดจําและเงินประกัน
รายไดคางรับ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ลูกหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
15,154,666.86
5,654,626.11
8,580,672.10
9,649,445.09
87,395,042.36
1,552,958.94
32,905,285.11
160,892,696.57
(11,996,636.94)
148,896,059.63

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
22,572,578.20
4,951,649.73
8,141,954.71
335,158.00
70,730,531.55
996,945.81
13,001,166.21
120,729,984.21
(11,300,931.99)
109,429,052.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
11,301,756.58
12,074,685.96
93,825,045.18
30,448,438.72
290,000.00
54,905.87
3,542,331.40
2,872,534.83
5,551,792.99
4,314,164.34
527,992.83
559,755.48
115,038,918.98
50,324,485.20
(11,689,422.20)
(11,076,328.22)
103,349,496.78
39,248,156.98
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
โอนกลับระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
(50,836,421.22)
(38,148,271.76)
(1,150,240.57)
(18,906,956.43)
938,863.23
6,218,806.97
(51,047,798.56)
(50,836,421.22)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
(40,520,334.38)
(38,683,744.99)
(613,093.98)
(11,921,527.34)
10,084,937.95
(41,133,428.36)
(40,520,334.38)

10. มูลคางานบริการทีย่ ังไมเรียกเก็บจากลูกคา
ประกอบดวย

มูลคางานบริการที่ยงั ไมเรียกเก็บ
หัก คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
มูลคางานบริการที่ยงั ไมเรียกเก็บ-สุทธิ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
6,892,316.82
7,730,339.82
(6,586,356.74)
(6,586,356.74)
305,960.08
1,143,983.08

มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา แยกตามอายุไดดังนี้

อยูในกําหนดชําระ
แยกตามอายุหนี้ที่คา งชําระดังนี้
- ไมเกิน 3 เดือน
- 3 – 6 เดือน
- 6 – 12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
237,555.30
4,650.00
9,300.00
6,640,811.52
6,892,316.82
(6,586,356.74)
305,960.08

821,183.54
129,231.12
51,968.41
6,727,956.75
7,730,339.82
(6,586,356.74)
1,143,983.08
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มูลคา งานบริก ารที่ ยังไมเรี ย กเก็บ ในสว นที่เ กิน กว า 12 เดือน สว นใหญเป น งานโครงการกั บ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่เลยกําหนดระยะเวลาการสงมอบงาน 2 โครงการ โดยมีมูลคาตามสัญญาจํานวนทั้งสิ้น
17.73 ลานบาท ซึ่งบริษัทอยูระหวางการดําเนินการติดตามทวงถาม และเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไว
เพียงพอแลว (ตามหมายเหตุ 47.10 ก)
11. ลูกหนีต้ ามสัญญาเชาการเงิน
ประกอบดวย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
ลูกหนี้ขั้นตนตามสัญญาเชา
สวนที่ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ป
สวนที่ถึงกําหนดรับชําระระหวาง 2-5 ป
รวม
หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู-ลูกหนี้สวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ป
รายไดทางการเงินรอการรับรู-ลูกหนี้สวนที่ถึงกําหนด
ชําระระหวาง 2-5 ป
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้สุทธิตามสัญญาเชา
สวนที่ถึงกําหนดรับชําระภายใน 1 ป-สุทธิ
สวนที่ถึงกําหนดรับชําระระหวาง 2-5 ป-สุทธิ
รวม
รายไดทางการเงินรอการรับรู-สุทธิ

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

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

(6,875,825.68)

(6,875,825.68)

(13,444,500.65)
(57,363,007.67)
-

(13,444,500.65)
(57,363,007.67)
-

-

-
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เมื่อวัน ที่ 12 กรกฎาคม 2555 บริษัทแห งหนึ่ง ไดเขา ทําสัญ ญาเชา พรอมติด ตั้งกั บตลาดสิน ค า
เกษตรลว งหนา แหง ประเทศไทย เพื่อ ใหเ ชา พรอ มติด ตั้ง อุป กรณค อมพิว เตอร (ฮารด แวร/Hardware)
ระบบเครื อ ข า ย(เน็ ต เวิ ร ค /Network) และชุ ด คํ า สั่ ง หรื อ โปรแกรมที่ ใ ช สั่ ง งานให ค อมพิ ว เตอร ทํ า งาน
(ซอฟตแวร/Software)ในโครงการ “ปรับปรุงระบบเครือขายและระบบการซื้อขาย” กับตลาดสินคาเกษตร
ลวงหนาแหงประเทศไทย มูลคาตามสัญญาจํานวนเงิน 79 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยมีงวดคาเชารับ
ชําระเทากันทุกงวด งวดละ 1.32 ลานบาท จํานวน 60 งวด
ตอมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 บริษัทแหงนี้ไดทําหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกรองกับบริษัท
นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (บริษัทฯ) ซึ่งบริษัทแหงนี้ในฐานะผูโอนสิทธิเรียกรองไดโอนสิทธิเรียกรอง
การรับชําระคาเชาทุกจํานวนและทุกงวด (จํานวน 60 งวดเปนเงินจํานวน 79 ลานบาท) แตเพียงผูเดียวจาก
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยใหกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบตอหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูโอนสิทธิเรียกรองที่ตองปฏิบัติตามสัญญาหลักที่บริษัทแหงนี้ไดทําไวกับตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย
อยางไรก็ ต าม เมื่ อวัน ที่ 13 ธัน วาคม 2555 นอกจากการทํา หนัง สือสั ญ ญาโอนสิทธิ เรีย กรอ ง
ดังกลาวแลวบริษัทฯ ยังเขาทําสัญญาซื้อขายสินคากับบริษัทแหงนี้อีก ฉบับดว ย ทั้งนี้ บริษัทฯ อยูใ นฐานะ
“ผูขาย” และบริษัทแหงนี้อยูในฐานะ “ผูซื้อ” โดยสัญญาซื้อขายสินคาดังกลาวมีเนื้อหาสัญญาที่สําคัญดังนี้
1) ผูซื้อและผูขายตกลงขายอุปกรณพรอมติดตั้ง โดยผูซื้อจะตองสงมอบสินคาและติดตั้งสินคา
ที่สั่งซื้อ ณ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย ตามรายการและรายละเอียดที่ระบุ
ไวในใบสั่งซื้อหลายฉบับลงวัน ที่ 13 ธันวาคม 2555 รวมมูลคาทั้งสิ้น 56,688,864.08 บาท
(มูลคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาใชจายแลว) ซึ่งเปนสินคาที่บริษัทไดทําการสั่งซื้อกับบริษัท
ผูจัดจําหนายรายหนึ่งในประเทศไทยในจํานวนเดียวกันนี้
2) ผูซื้อตกลงจายและผูขายตกลงรับเงินคาสินคา โดยผูซื้อตกลงโอนสิทธิการรับเงินตามสัญญา
เชาดังกลาวจากตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยทุกงวดทุกจํานวน แบงเปน 60 งวด
จํานวน 79 ลานบาทนับตั้งแตวันที่ทําหนังสือโอนสิทธิเรียกรอง (วันที่ 13 ธันวาคม 2555)
เปน ตนไป ใหแกบริษัทแทนการชําระเงินคาสินคาดังกลาว โดยมีการระบุวาคาปรับและ
คาเสียหายที่เกิด ขึ้น จากสัญ ญา เมื่อวัน ที่ 12 กรกฎาคม 2555 ผูโ อนสิทธิเรีย กรองจะเปน
ผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
3) ผูซื้อตองสงมอบเอกสารการตรวจรับสินคาของตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย
โดยมีก ารลงนามรับสินคาที่สงมอบถูกตองครบถวน ซึ่งผูซื้อไดสงมอบเอกสารดังกลาว
ใหแกบริษัท แลวเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
4) การรับประกัน สินคาที่สงมอบแตละรายการใหเปนไปตามสัญญาเชาอุปกรณพรอมติดตั้ง
ระหวางบริษัทแหงนั้นกับตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย และมีผูจัดจําหนาย
หรือผูรับจางติดตั้งเปนผูรับผิดชอบโดยตรงโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมแตอยางใด
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อยางไรก็ต าม ปจ จุบัน การโอนสิทธิเรีย กรองตามหนังสือสัญ ญาโอนสิทธิเรีย กรอง เมื่อวัน ที่
13 ธันวาคม 2555 ที่บริษัทแหงนี้ไดทํากับบริษัทฯ ไมสามารถปฎิบัติได ดังนั้นบริษัทฯ จึงตองเรียกรองคาเชา
โดยตรงกับผูซื้อตามสัญญาซื้อขายสินคากับบริษัทแหงนี้แทน ดังนั้น บริษัทฯ จึงบันทึกรับรูบริษัทแหงนี้เปน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินจํานวน 79.00 ลานบาท (สุทธิดวยรายไดรอรับรูตามสัญญาเชาระยะยาว จํานวน
20.85 ลานบาท)
ฝา ยบริห ารของบริษัท ฯ พิจ ารณาวา มีโ อกาสที่จ ะไมไดร ับชํ าระเงิน คางวดคงเหลือทั้งหมด
จํานวน 59 งวด จํานวนเงิน 57.36 ลานบาท (สุทธิจากรายไดทางการเงินรอการรับรู) จึงพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ทั้งจํานวน ซึ่งฝายบริหารพิจารณาวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเพียงพอแลว
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไดดําเนินการฟองรองลูกหนี้และผูซื้อตามสัญญาซื้อขายสินคา
กับบริษัทลูกหนี้ในขอหาผิดสัญญาซื้อขาย และสัญญาโอนสิทธิ โดยบริษัทฯ ไดฟองใหลูกหนี้และผูซื้อตาม
สัญญาซื้อขายสินคากับบริษัทลูกหนี้รวมกันชดใชคาเสียหายจากคาสินคาและภาษีมูลคาเพิ่มเปนจํานวนเงิน
114.07 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 15.00 ตอปของภาษีมูลคาเพิ่ม จนกวาจะชําระเสร็จ คิดถึงวันฟอง
เปนจํานวนเงิน 0.99 ลานบาท รวมเปนเงินจํานวน 115.06 ลานบาท ทั้งนี้ศาลมีคําสั่งใหนัดฟงคําพิพากษาใน
วันที่ 29 มีนาคม 2561
12. เงินใหกยู ืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอื่น
ประกอบดวย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
2,536,421.95
-

ยอดคงเหลือตนป
บวก ใหกูเพิ่มระหวางป
บวก เพิ่มขึ้นจากการโอนจากเงินใหกยู ืมระยะสั้นแกกิจการที่เกีย่ วของกัน
(หมายเหตุ 44.3)
24,000,000.00
บวก เพิ่มขึ้นจากการโอนจากดอกเบีย้ คางรับ
800,000.00
หัก รับชําระคืนระหวางป
(76,500.00)
ยอดคงเหลือปลายป
27,259,921.95
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(27,259,921.95)
สุทธิ
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
2,571,820.96
(35,399.01)
2,536,421.95
(2,498,593.15)
37,828.80
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
-

ยอดคงเหลือตนป
บวก ใหกูเพิ่มระหวางป
บวก เพิ่มขึ้นจากการโอนจากเงินใหกยู ืมระยะสั้นแกกิจการที่เกีย่ วของกัน
(หมายเหตุ 44.3)
24,000,000.00
บวก เพิ่มขึ้นจากการโอนจากดอกเบีย้ คางรับ
800,000.00
หัก รับชําระคืนระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป
24,800,000.00
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(24,800,000.00)
สุทธิ
-

-

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
บวก เพิ่มขึ้นจากการโอนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 44.3)
ยอดคงเหลือปลายป

ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
บวก เพิ่มขึ้นจากการโอนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 44.3)
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
(2,498,593.15)
(2,422,093.15)
(837,828.80)
(76,500.00)
76,500.00
(24,000,000.00)
(27,259,921.95)

(2,498,593.15)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
(800,000.00)
(24,000,000.00)
(24,800,000.00)

-
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด (รวมมือรวมใจ) มีเงินใหกูยืมระยะสั้น
แกกิจการอื่นเปนจํานวนเงิน 2.40 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป โดยไดทําขอตกลงเพิ่มเติมใหชําระคืนเงินกูยืม
ใหแกรวมมือรวมใจเปนรายเดือน เดือนละไมนอยกวา 0.20 ลานบาท ตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โดยจะตอง
ชําระคืนเงินกูยืมใหแลวเสร็จภายในป 2556 ตอมาวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 รวมมือรวมใจไดดําเนินการฟองรอง
ขอใหชําระคืนเงินใหกูยืมพรอมดอกเบี้ย โดยมีทุนทรัพย จํานวนเงิน 2.45 ลานบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557
ศาลชั้นตนไดพิพากษาใหบริษัทดังกลาวชําระเงินจํานวน 2.42 ลานบาทแกรวมมือรวมใจ บริษัทดังกลาวไดยื่น
อุทธรณตอศาล และศาลไดมีคําสั่งอนุญ าตใหยื่น อุทธรณไดถึงวัน ที่ 11 มิถุน ายน 2557 ทั้งนี้เมื่อถึงวัน ที่
11 มิถุนายน 2557 ปรากฎวาบริษัทดังกลาวไมไดยื่นอุทธรณภายในเวลาที่กําหนด จึงไมสามารถยื่นอุทธรณไดอีกตอไป
คดีจึงถึงที่สุดแลวตามคําพิพากษาศาลชั้นตน ตอมาเมื่อวัน ที่ 5 มีน าคม 2558 สํานัก งานบังคับคดีแพงไดใ ห
รว มมือรว มใจเขาตรวจรับรองบัญชีแสดงรายการรับ-จายเงิน และรับเงินคาค้ําประกันศาลและจํานวนเงิน
บางสวนที่อายัดไดจากลูกหนี้รวมเปนเงินจํานวน 220,720.65 บาท ทุนทรัพยสวนที่เหลือจํานวน 2.22 ลานบาท
ยังคงมีผลบังคับคดีไดอีกเปนเวลานาน 10 ป ฝายบริหารของรวมมือรวมใจพิจารณาวาไมมีโอกาสที่จะไดรับ
ชําระเงินใหกูยืมดังกลาว จึงพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด มีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลอื่น 2 ราย
จํานวน 0.15 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป ซึ่งเปนไปตามหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีเงื่อนไขใหชําระ
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ บุคคลอื่นรายที่ 1 ไมชําระหนี้ตามกําหนด รวมมือรวมใจจึงไดทํา
ขอตกลงใหชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยผิดนัด โดยเริ่มชําระงวดแรกวันที่ 29 เมษายน 2559 ทั้งนี้รวมมือรวมใจ
ไดรับชําระหนี้บางสวนเปนไปตามขอตกลง สวนที่เหลือ ฝายบริหารพิจารณาวา ไมมีโอกาสที่จะไดรับชําระ
คืน จึงพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน สวนบุคคลอื่นรายที่ 2 รวมมือรวมใจไดรับชําระครบถวน
แลวในไตรมาสที่ 2 ป 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะสั้นจํานวน 24.80 ลานบาทเปนเงินใหกูยืมแก
บริษัท ทีนิว ส ทีวี จํากัด ในรูปตั๋ว สัญญาใชเงิน อายุ 12 เดือน อัต ราดอกเบี้ย รอยละ 5 ตอป อยางไรก็ต าม
เนื่องจากฝายบริหารพิจารณาวา ไมมีโอกาสที่จะไดรับคืนเงินใหกูยืมดังกลาว จึงพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว
ทั้งจํานวน
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด เกี่ยวกับเงื่อนไข
การจายชําระคืนเงินตน และดอกเบี้ยคางรับที่คํานวณถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 24.91 ลานบาท
โดยใหชําระดอกเบี้ยคางรับ จํานวน 0.11 ลานบาท และดอกเบี้ยคางรับสวนที่เหลือ จํานวนเงิน 0.80 ลานบาท
ใหทบเปนเงินตนตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป ทั้งนี้บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด ตกลงผอนชําระเงิน
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 10 ป ชําระปละไมนอยกวาจํานวนเงิน 2.48 ลานบาท เริ่มผอนชําระปแรกตั้งแตป 2561
เปนตนไป และผอนชําระใหแลวเสร็จภายในป 2570
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13. สินคาคงเหลือ
ประกอบดวย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
สินคาคงเหลือ
13,326,819.95
15,664,613.35
173,367.76
173,367.76
สินคาระหวางทาง
67,789.09
งานระหวางทํา
305,613.00
290,664.06
รวม
13,632,432.95
16,023,066.50
173,367.76
173,367.76
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (7,314,856.86) (3,636,502.82)
(173,367.76)
(173,367.76)
สุทธิ
6,317,576.09
12,386,563.68
-

สําหรับปสิ้น สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 คาเผื่อมูลคาสิน คาคงเหลือลดลงมีรายการ
เคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
(3,636,502.82) (1,769,845.69)
(173,367.76)
(387,972.80)
(3,738,850.71) (2,468,951.79)
(173,367.76)
60,496.67
602,294.66
387,972.80
(7,314,856.86) (3,636,502.82)
(173,367.76)
(173,367.76)

14. เงินฝากธนาคารที่ตดิ ภาระค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯ ไดนําเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและ
ประจําไปค้ําประกันวงเงินหนังสือค้ําประกัน เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเพื่อค้ําประกันการชําระเงิน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในสวนที่เหลือเต็มจํานวน
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15. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยโดยมีอัตราสวน ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท

ทุนชําระแลว

บาท
เงินลงทุนในบริษัทยอย
- บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
10,000,000.00
- บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด 2,000,000,000.00
- บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น
อินทิเกรเตอร จํากัด
10,000,000.00
- บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด 160,000,000.00
- บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด
19,000,000.00
- บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
41,000,000.00
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
สุทธิ

อัตราสวน
ของการลงทุน

วิธีราคาทุน
ณ วันที่

เงินปนผล
สําหรับป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

รอยละ

31 ธันวาคม
2560
บาท

31 ธันวาคม
2559
บาท

99.99
99.99

9,999,970.00
1,999,994,000.00

9,999,970.00
1,999,994,000.00

-

-

90.00
99.99
99.99
93.17

9,000,000.00
159,999,760.00
30,988,745.00
38,200,100.00
2,248,182,575.00
(2,192,882,815.00)
55,299,760.00

9,000,000.00
159,999,940.00
30,988,745.00
38,200,100.00
2,248,182,755.00
(2,152,182,815.00)
95,999,940.00

-

-

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
ยอดคงเหลือตนป
(2,152,182,815.00)
(529,797,418.85)
เพิ่มขึ้นระหวางป
(40,700,000.00) (1,622,385,396.15)
ยอดคงเหลือปลายป
(2,192,882,815.00) (2,152,182,815.00)
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16. สวนไดเสียทีไ่ มมอี ํานาจควบคุม
ข อมู ลเกี่ ยวกั บบริ ษั ทย อยแต ละรายของกลุ มบริ ษั ทที่ มี ส วนได เสี ยที่ ไม มี อํ านาจควบคุ มที่ มี
สาระสําคัญ กอนการตัดรายการระหวางกัน
(หนวย:บาท)

รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รายได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไร(ขาดทุน)ที่แบงใหกับสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบงใหกับสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที่แบงใหกับสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

บริษัท เอ็นไวรอน
เมนทอล โซลูชั่น
อินทิเกรเตอร จํากัด
10
14,474,841.65
6,689,418.03
(89,294,851.76)
(381,678.82)
(68,512,270.90)
(6,851,227.09)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท
รายการตัด
รวม
ฐานเศรษฐกิจ
บัญชี
มัลติมีเดีย จํากัด
20
44,050,563.88
120,314,205.48
(197,862,753.84)
(5,169,618.00)
(38,667,602.48)
(7,733,520.50)
447,441.35 (14,137,306.24)

36,178,349.51
(15,547,859.75)
52,108.00
(15,495,751.75)

101,318,258.83
(17,552,261.34)
430,462.00
(17,121,799.34)

(1,554,785.98)

(3,510,452.26)

5,210.80

86,092.40

(1,549,575.18)

(3,424,359.86)

(11,565,050.23)
(961,140.00)
9,611,958.50
(2,914,231.73)

(6,631,323.44)
(490,677.61)
6,769,056.56
(352,944.49)

(15,680.00)

91,303.20
(4,989,615.04)
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(หนวย:บาท)

รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รายได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กําไร(ขาดทุน)ที่แบงใหกับสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบงใหกับสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที่แบงใหกับสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

บริษัท เอ็นไวรอน
เมนทอล โซลูชั่น
อินทิเกรเตอร จํากัด
10
21,082,677.00
5,136,329.85
(78,543,361.71)
(692,164.29)
(53,016,519.15)
(5,301,651.92)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท
รายการตัด
รวม
ฐานเศรษฐกิจ
บัญชี
มัลติมีเดีย จํากัด
20
26,458,848.03
124,694,425.70
(167,483,646.87)
(5,215,430.00)
(21,545,803.14)
(4,309,160.63)
463,121.35 (9,147,691.20)

67,585,059.68
(12,366,391.76)
(73,039.00)
(12,439,430.76)

21,540,919.71
(22,795,803.14)
(22,795,803.14)

(1,236,639.18)

(4,559,160.63)

(7,303.90)

963,737.06 (4,832,062.75)

-

-

(1,243,943.08)

(4,559,160.63)

963,737.06

(2,921,099.38)
(684,778.32)
4,549,110.68
943,232.98

(28,506,433.61)
(123,706,013.13)
157,250,000.00
5,037,553.26

(7,303.90)
(4,839,366.65)
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17. เงินลงทุนในการรวมคา/ประมาณการหนี้สินในการรวมคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ลงทุนในกิจการรวมคาในอัตราสวน ดังนี้
ชื่อกิจการ

กิจการรวมคาสปริงนิวสศึกอัศวินดํา
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
สุทธิ
ประมาณการหนี้สินในกิจการรวมคา
NEWS-ESI

สัดสวน

งบการเงินรวม
สัดสวน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีสวนไดเสีย
วิธีราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
รอยละ
บาท
บาท
รอยละ
บาท
บาท
50
71,719.06
71,719.06
(71,719.06)
(71,719.06)
100

-

(26,590.29)

15

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กิจการรวมคาสปริงนิวสศึกอัศวินดําไดชําระบัญชีแลวเมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2559 และ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ไดรับคืนเงินลงทุนระหวางงวดจํานวน 1.55 ลานบาท
กิจการรวมคา NEWS-ESI ไดจดทะเบียนเลิกกิจการแลวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560
ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการรวมคา
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
เงินลงทุนในการรวมคา
ราคาสุทธิตามบัญชีตนป
รับคืนเงินลงทุน
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในการรวมคา
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ราคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

-

1,437,793.58
(1,549,177.43)

-

-

-

183,102.91
(71,719.06)
-

-

-
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ข) การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินในการรวมคา
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
ประมาณการหนี้สินในการรวมคา
ราคาสุทธิตามบัญชีตนป
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในการรวมคา
ราคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป

(26,590.29)

-

-

-

26,590.29
-

(26,590.29)
(26,590.29)

-

-

18. เงินลงทุนระยะยาว
ประกอบดวย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
ราคาทุน
(หัก) กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึน้ จริง
มูลคายุติธรรม

1,042,907,868.95
(828,265,068.95)
214,642,800.00

1,042,907,868.95
(543,874,518.95)
499,033,350.00

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนระยะยาวมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
มูลคาตามบัญชีตนงวด
499,033,350.00
662,828,700.00
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย
(284,390,550.00)
(163,795,350.00)
มูลคาตามบัญชีปลายงวด
214,642,800.00
499,033,350.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไดนําเงินลงทุนระยะยาวสวนหนึ่งของบริษัทฯ
และใบหุนของบุคคลที่เกี่ยวของกันกับกรรมการบริษัทฯ ไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นแหง
หนึ่งของบริษัทยอยทางออมแหงหนึ่ง ตามหมายเหตุ 26

45

การวัดมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขายใชราคาเสนอซื้อลาสุดที่อางอิงจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ณ วันทําการสุดทายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งเปนขอมูลระดับ 1
19. สินทรัพยเพือ่ ใหเชา
ประกอบดวย
งบการเงินรวม
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อสินทรัพย
รับโอน/(โอนออก)
ตัดจําหนายสินทรัพย
คาเสื่อมราคาประจําป
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่โอนออก
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย
มูลคาตามบัญชีปลายป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

3,175,278.40
(2,504,733.33)
670,545.07

2,881,264.57
(2,377,139.40)
504,125.17

125,144.95
(295,936.65)
(1,922,527.93)
(365,700.89)
201,953.42
1,922,260.09
335,738.06

(295,936.65)
(1,922,527.93)
(294,784.37)
201,953.42
1,922,260.09
115,089.73

1,081,958.77
(746,220.71)
335,738.06

662,799.99
(547,710.26)
115,089.73

45,166.12
(38,797.50)
(205,278.89)
38,794.50
175,622.29

(38,797.50)
(115,039.80)
38,794.50
46.93

1,088,327.39
(912,705.10)
175,622.29

624,002.49
(623,955.56)
46.93

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
365,700.89
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
205,278.89
(งบการเงินรวม : รวมอยูในตนทุนการใหบริการและตนทุนจากการใหเชาทรัพยสิน)
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : รวมอยูในตนทุนจากการใหเชาทรัพยสิน)

294,784.37
115,039.80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพยและตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาประจําป
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่จําหนายและตัดจําหนาย
มูลคาตามบัญชีปลายป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาตามบัญชี
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20. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ประกอบดวย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
อาคาร
รวม
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ราคาทุน
1,815,754.66
10,304,317.34
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
(5,798,768.29)
มูลคาตามบัญชี
1,815,754.66
4,505,549.05
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาเสื่อมราคาประจําป
(515,215.86)
มูลคาตามบัญชีปลายป
1,815,754.66
3,990,333.19
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
1,815,754.66
10,304,317.34
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
(6,313,984.15)
มูลคาตามบัญชี
1,815,754.66
3,990,333.19
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาเสื่อมราคาประจําป
(515,215.87)
มูลคาตามบัญชีปลายป
1,815,754.66
3,475,117.32
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
1,815,754.66
10,304,317.34
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
(6,829,200.02)
มูลคาตามบัญชี
1,815,754.66
3,475,117.32
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

12,120,072.00
(5,798,768.29)
6,321,303.71
(515,215.86)
5,806,087.85
12,120,072.00
(6,313,984.15)
5,806,087.85
(515,215.87)
5,290,871.98
12,120,072.00
(6,829,200.02)
5,290,871.98
515,215.86
515,215.87

บริษัทฯ มีการวัดมูลคายุติธรรมจากผลการประเมินราคาอิสระดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดตาม
รายงานผลการประเมินมูลคาทรัพยสินลงวันที่ 22 มกราคม 2559 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มีมูลคา
ยุติธรรมจํานวน 23.69 ลานบาท ซึ่งเปนขอมูลระดับที่ 3

47

21. อุปกรณ
ประกอบดวย
สวนปรับปรุงอาคาร
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ซื้อสินทรัพย
รับโอน(โอนออก)
จําหนายสินทรัพย
ตัดจําหนายสินทรัพย
คาเสื่อมราคาประจําป
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่รับโอน
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ
สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
มูลคาตามบัญชีปลายป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาตามบัญชี

เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
บาท

งบการเงินรวม
ยานพาหนะ
บาท

อุปกรณ
บาท

สินทรัพยระหวาง
ติดตั้ง
บาท

รวม
บาท

3,662,773.20
(149,576.95)
3,513,196.25

263,258,235.48
(74,827,684.25)
188,430,551.23

15,782,835.16
(10,439,565.66)
5,343,269.50

8,429,027.00
(6,811,435.18)
1,617,591.82

45,988,246.00
45,988,246.00

337,121,116.84
(92,228,262.04)
244,892,854.80

(1,942,633.20)
(639,050.86)
-

1,948,784.27
10,398,953.38
305,936.65
(189,158.58)
(5,419,776.60)
(30,945,492.01)
(201,953.42)

816,068.42
(1,733,936.42)
-

762.46
315,879.62
(5,611.42)
(795,153.10)
(775,861.41)
-

1,735,600.00
(10,000.00)
-

1,949,546.73
13,266,501.42
295,936.65
(194,770.00)
(8,157,562.90)
(34,094,340.70)
(201,953.42)

374,042.32
1,305,554.51

4,556,828.89
168,884,673.81

4,425,401.50

800,689.51
1,158.297.48

47,713,846.00

5,731,560.72
223,487,773.30

1,720,140.00
(414,585.49)
1,305,554.51

270,302,974.60
(101,418,300.79)
168,884,673.81

16,598,903.58
(12,173,502.08)
4,425,401.50

7,944,904.56
(6,786,607.08)
1,158,297.48

47,713,846.00
47,713,846.00

344,280,768.74
(120,792,995.44)
223,487,773.30
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สวนปรับปรุงอาคาร
บาท

เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
บาท

งบการเงินรวม
ยานพาหนะ
บาท

อุปกรณ
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
1,720,140.00
270,302,974.60
16,598,903.58
7,944,904.56
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
(414,585.49)
(101,418,300.79)
(12,173,502.08)
(6,786,607.08)
มูลคาตามบัญชี
1,305,554.51
168,884,673.81
4,425,401.50
1,158,297.48
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อสินทรัพย
669,227.17
21,283,803.55
3,224,299.07
34,885.96
รับโอน(โอนออก)
24,486.00
50,402,334.22
(20,550.66)
จําหนายสินทรัพย
(265,035.28)
(142,502.00)
ตัดจําหนายสินทรัพย
(918,022.42)
คาเสื่อมราคาประจําป
(414,289.46)
(39,620,591.13)
(2,060,725.01)
(681,988.10)
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่รับโอน
689,463.67
(3,211.32)
7,916.15
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ
สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
731,231.40
142,500.00
มูลคาตามบัญชีปลายป
2,274,441.89
200,495,182.83
5,588,973.56
498,560.83
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
2,413,853.17
340,806,054.67
19,680,700.65
7,959,239.86
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
(139,411.28)
(140,310,871.84)
(14,091,727.09)
(7,460,679.03)
มูลคาตามบัญชี
2,274,441.89
200,495,182.83
5,588,973.56
498,560.83
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รวมอยูในตนทุนขาย 0.01 ลานบาท ตนทุนการใหบริการ 20.09 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 13.99 ลานบาท)
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รวมอยูในตนทุนการใหบริการ 28.53 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 14.25 ลานบาท)

สินทรัพยระหวาง
ติดตั้ง
บาท

รวม
บาท

47,713,846.00
47,713,846.00

344,280,768.74
(120,792,995.44)
223,487,773.30

4,612,492.06
(52,326,338.06)
-

29,824,707.81
(1,920,068.50)
(407,537.28)
(918,022.42)
(42,777,593.70)
694,168.50

-

873,731.40
208,857,159.11

-

370,859,848.35
(162,002,689.24)
208,857,159.11
34,094,340.70
42,777,593.70
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เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
เครื่องใชสํานักงาน
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ราคาทุน
19,315,154.14
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
(16,735,597.79)
มูลคาตามบัญชี
2,579,556.35
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อสินทรัพย
119,403.47
รับโอน/โอนออก
295,936.65
จําหนายสินทรัพย
(46,126.27)
ตัดจําหนายสินทรัพย
(3,150,873.10)
คาเสื่อมราคาประจําป
(1,510,687.44)
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ
สวนที่รับโอน
(201,953.42)
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ
สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
3,066,433.87
มูลคาตามบัญชีปลายป
1,151,690.11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
16,533,494.89
(15,381,804.78)
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาตามบัญชี
1,151,690.11
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,092,166.66
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย
(28,400.00)
คาเสื่อมราคาประจําป
(721,627.49)
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับ
สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
28,399.00
มูลคาตามบัญชีปลายป
1,522,228.28
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
17,597,261.55
(16,075,033.27)
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาตามบัญชี
1,522,228.28

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ
อุปกรณ
บาท

บาท

รวม
บาท

7,901,842.29
(6,446,329.56)
1,455,512.73

1,879,056.59
(1,875,424.22)
3,632.37

29,096,053.02
(25,057,351.57)
4,038,701.45

(450,168.46)

(92,382.61)
(3,600.47)

119,403.47
295,936.65
(46,126.27)
(3,243,255.71)
(1,964,456.37)

-

-

(201,953.42)

1,005,344.27

92,374.61
23.90

3,158,808.48
2,157,058.28

7,901,842.29
(6,896,498.02)
1,005,344.27

1,786,673.98
(1,786,650.08)
23.90

26,222,011.16
(24,064,952.88)
2,157,058.28

(450,168.43)

-

1,092,166.66
(28,400.00)
(1,171,795.92)

555,175.84

23.90

28,399.00
2,077,428.02

1,786,673.98
(1,786,650.08)
23.90

27,285,777.82
(25,208,349.80)
2,077,428.02

7,901,842.29
(7,346,666.45)
555,175.84

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รวมอยูในตนทุนการใหบริการ
0.26 ลานบาท และรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร 1.70 ลานบาท)
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รวมอยูในตนทุนการใหบริการ
0.03 ลานบาท และรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร 1.14 ลานบาท)

1,964,456.37
1,171,795.92
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรที่ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู
ราคาทุนจํานวนเงิน 64.30 ลานบาทและจํานวนเงิน 51.46 ลานบาท มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 549,398.71 บาท
และจํานวนเงิน 362,092.12 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยบางสวนเปนสินทรัพยที่ไดมาภายใต
สัญญาเชาการเงินโดยมีราคาทุน จํานวนเงิน 9.31 ลานบาท และจํานวนเงิน 5.85 ลานบาท ตามลําดับ มูลคาตามบัญชี
จํานวนเงิน 5.11 ลานบาท และจํานวนเงิน 2.84 ลานบาท ตามลําดับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรที่ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงาน
อยูราคาทุนจํานวนเงิน 22.64 ลานบาทและจํานวนเงิน 20.31 ลานบาท มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน 807 บาท
และจํานวนเงิน 701 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพยบางสวนเปนสินทรัพยที่ไดมาภายใตสัญญา
เชาการเงินโดยมีราคาทุนจํานวนเงิน 1.54 ลานบาท และจํานวนเงิน 2.04 ลานบาท มูลคาตามบัญชี จํานวนเงิน
0.57 ลานบาท และจํานวนเงิน 0.92 ลานบาท ตามลําดับ
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22. คาความนิยม
ประกอบดวย
งบการเงินรวม
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคา
มูลคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาตามบัญชีปลายป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคา
มูลคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลคาตามบัญชีปลายป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคา
มูลคาตามบัญชี

32,608,334.67
(32,608,334.67)
2,002,492.90
(2,002,492.90)
34,610,827.57
(34,610,827.57)
34,610,827.57
(34,610,827.57)
-
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23. สินทรัพยไมมีตัวตน
ประกอบดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป
บาท

งบการเงินรวม
ลิขสิทธิ์สารคดี
สิทธิในการใช
และเพลง
เครื่องหมายการคา
บาท
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ราคาทุน
17,641,307.73
58,600,000.00
หัก คาตัดจําหนายสะสม
(13,061,076.38)
(29,263,178.08)
มูลคาตามบัญชี
4,580,231.35
29,336,821.92
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
122,940,000.00
ซื้อสินทรัพย
87,980.19
36,693,300.00
รับโอน/(โอนออก)
(24,000.00)
ตัดจําหนายสินทรัพย
(9,163,734.69)
คาตัดจําหนายประจําป
(756,338.71)
(30,889,828.83)
(1,313,605.48)
ผลขาดทุนจากการดอยคา
(582,871.70)
คาตัดจําหนายสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย
9,163,669.81
มูลคาตามบัญชีปลายป
3,887,807.95
34,557,421.39
121,626,394.52
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
8,541,553.23
95,293,300.00
122,940,000.00
หัก คาตัดจําหนายสะสม
(4,653,745.28)
(60,153,006.91)
(1,313,605.48)
หัก ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
(582,871.70)
มูลคาตามบัญชี
3,887,807.95
34,557,421.39
121,626,394.52
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อสินทรัพย
1,497,155.44
1,695,000.00
รับโอน/(โอนออก)
1,193,900.00
คาตัดจําหนายประจําป
(1,030,213.52)
(34,314,896.62)
(4,098,000.01)
มูลคาตามบัญชีปลายป
5,548,649.87
1,937,524.77
117,528,394.51
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
11,232,608.67
96,988,300.00
122,940,000.00
หัก คาตัดจําหนายสะสม
(5,683,958.80)
(94,467,903.53)
(5,411,605.49)
หัก ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
(582,871.70)
มูลคาตามบัญชี
5,548,649.87
1,937,524.77
117,528,394.51
ค า ตั ด จํา หน า ยสํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 (รวมอยู ใ นต น ทุ น ขาย 1.31 ล า นบาท, ต น ทุ น การให บ ริ ก าร
30.73 ล า นบาท และคาใชจายในการบริหาร 0.91 ลานบาท)
ค า ตั ด จํา หน า ยสํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 (รวมอยู ใ นต น ทุ น ขาย 4.10 ล า นบาท, ต น ทุ น การให บ ริ ก าร
34.23 ล า นบาท และคาใชจายในการบริหาร 1.11 ลานบาท)

รวม
บาท
76,241,307.73
(42,324,254.46)
33,917,053.27
122,940,000.00
36,781,280.19
(24,000.00)
(9,163,734.69)
(32,959,773.02)
(582,871.70)
9,163,669.81
160,071,623.86
226,774,853.23
(66,120,357.67)
(582,871.70)
160,071,623.86
3,192,155.44
1,193,900.00
(39,443,110.15)
125,014,569.15
231,160,908.67
(105,563,467.82)
(582,871.70)
125,014,569.15
32,959,773.02
39,443,110.15
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมสําเร็จรูป
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตัดจําหนายสินทรัพย
คาตัดจําหนายประจําป
คาตัดจําหนายสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย
มูลคาตามบัญชีปลายป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาตัดจําหนายประจําป
มูลคาตามบัญชีปลายป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(รวมอยูในตนทุนการใหบริการ)
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(รวมอยูในตนทุนการใหบริการ)

10,030,705.56
(9,869,750.11)
160,955.45
(9,163,734.69)
(57,899.07)
9,163,669.81
102,991.50
866,970.87
(763,979.37)
102,991.50
(43,512.37)
59,479.13
866,970.87
(807,491.74)
59,479.13
57,899.07
43,512.37

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สิทธิในการใชเครื่องหมายการคาเปนสิทธิในการใช
เครื่องหมายการคา “ฐานเศรษฐกิจ” ของบริษัทยอยทางออมแหงหนึ่ง อายุสัญญา 30 ป ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 6
กันยายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 6 กันยายน 2589
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24. ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพือ่ ใหบริการโทรทัศน
24.1 ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน ประกอบดวย
งบการเงินรวม
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
คาตัดจําหนายประจําป
ขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาตามบัญชีปลายป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคา
มูลคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลคาตามบัญชีปลายป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
หัก คาตัดจําหนายสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคา
มูลคาตามบัญชี
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(รวมอยูในตนทุนการใหบริการ)
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(รวมอยูในตนทุนการใหบริการ)

1,162,132,466.07
(130,753,168.79)
1,031,379,297.28
(77,475,497.71)
(953,903,799.57)
1,162,132,466.07
(208,228,666.50)
(953,903,799.57)
1,162,132,466.07
(208,228,666.50)
(953,903,799.57)
77,475,497.71
-
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บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด (สปริงนิวสทีวี) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
เปนผูมีสิทธิไดรับใบอนุญ าตใหใชค ลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนใ นระบบดิจิตอลในหมวดหมูชอง
รายการขาวสารและสาระจากสํานัก งานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีอายุ 15 ปโดยสปริงนิวสทีวีมีภาระ
ในการจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลจํานวน
1,318.00 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยแบงการจายชําระเปน 2 สวนดังนี้
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนของราคาขั้นต่ําจํานวน 220.00 ลานบาท แบงชําระ 4 งวด ภายใน 3 ป
นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในสวนที่เกินกวาราคาขั้นต่ําจํานวน 1,098.00 ลานบาท แบงชําระ 6 งวด
ภายใน 5 ป นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ2559 บริษัทฯ ไดวางหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการชําระเงิน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในสวนที่เหลือเต็มจํานวน ซึ่งบริษัทฯ ไดนําเงินฝากประจําไปค้ํา
ประกัน โดยเงินฝากประจําดังกลาวมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อจายชําระคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อให
บริการโทรทัศน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สปริงนิวสทีวีไดจายชําระแลวจํานวน 878.80 ลานบาท
24.2 เจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
เจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนแก สํานักงาน กสทช. มีรายละเอียด
ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งป
แตไมเกินหาป
รวม

มูลคาอนาคต
ของจํานวน
เงินที่
ตองจาย
บาท
219,600,000.00
219,600,000.00
439,200,000.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ดอกเบี้ย
บาท
(14,204,488.45)

มูลคาปจจุบัน
ของจํานวน
เงินที่
ตองจาย
บาท
205,395,511.55

มูลคาอนาคต
ของจํานวน
เงินที่
ตองจาย
บาท
241,600,000.00

ดอกเบี้ย
บาท
(24,792,615.84)

มูลคาปจจุบัน
ของจํานวน
เงินที่
ตองจาย
บาท
216,807,384.16

(3,421,224.05)
(17,625,712.50)

216,178,775.95
421,574,287.50

439,200,000.00
680,800,000.00

(17,625,712.51)
(42,418,328.35)

421,574,287.49
638,381,671.65
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การเปลี่ยนแปลงของเจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน ดังนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
มูลคาปจจุบัน ณ 1 มกราคม
638,381,671.65
844,374,435.67
จายชําระคาใบอนุญาต
(241,600,000.00)
(241,600,000.00)
ดอกเบี้ยจาย
24,792,615.85
35,607,235.98
มูลคาปจจุบัน ณ 31 ธันวาคม
421,574,287.50
638,381,671.65
25. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวทั้งจํานวนตามวิธีหนี้สินโดยใชอัตราภาษี
รอยละ 20 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนรายการผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาตามบัญชีและฐานภาษีของ
สินทรัพยและหนี้สินของกลุมบริษัทฯ สรุปไดดังนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียน
สําหรับผลประโยชนพนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สิทธิในการใชเครื่องหมายการคา
ประมาณการรายไดขาย
ประมาณการตนทุนขาย
รวม

-

581,717.26
190,694.54
(68,472.09)
703,939.71

งบการเงินรวม
สวนที่รับรูใน
สวนที่รับรูใน
กําไร(ขาดทุน)
กําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

156,333.00
156,333.00

(19,600.00)
(125,851.19)
35,768.12
(109,683.07)

199,864.40
199,864.40

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

356,197.40
356,197.40

562,117.26
64,843.35
(32,703.97)
594,256.64
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26. สินเชื่อและการค้ําประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น และวงเงินหนังสือค้ําประกันของกลุมบริษทั ฯ
ค้ําประกันโดยเงินลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ และใบหุนของบุคคลที่เกี่ยวของกันกับกรรมการบริษัท และ
บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย และเงิ น ฝากประจํา และรว มค้ําประกัน โดยบริษัทฯ บริษัทยอยแหงหนึ่งและ
มีกรรมการบริษัทรวมค้ําประกัน
27. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอืน่
ประกอบดวย
งบการเงินรวม

เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
123,519,484.09
153,908,986.55
277,428,470.64

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
90,627,928.98
108,132,528.13
198,760,457.11

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
13,887,385.58
13,355,510.37
51,194,001.81
4,810,536.80
65,081,387.39
18,166,047.17

เจาหนี้อื่น ประกอบดวย
งบการเงินรวม

คาใชจายคางจาย
ดอกเบีย้ คางจาย
เจาหนี้อื่น
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ
เจาหนี้คาทรัพยสนิ
รายไดรับลวงหนา
อื่นๆ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
40,066,783.12
35,955,503.37
7,465,711.15
17,319,461.55
22,502,612.40
15,272,086.78
15,326,828.18
153,908,986.55

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
17,084,918.94
897,523.07
10,219,725.44
7,345,855.66
53,390,506.96
10,921,232.94
8,272,765.12
108,132,528.13

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
5,411,699.34
2,412,684.54
35,569,132.95
2,026,914.78
1,865,699.12
8,442.51
36,407.48
8,177,812.23
495,745.66
51,194,001.81
4,810,536.80
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28. เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
ประกอบดวย
งบการเงินรวม

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
หัก ดอกเบี้ยจายลวงหนา
หัก ตนทุนการทํารายการรอตัดบัญชี
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
204,755,462.21
(11,183.88)
204,744,278.33

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
200,000,000.00
(1,136,136.98)
198,863,863.02

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือตนป
บวก กูเพิ่มระหวางป
หัก จายคืนระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
200,000,000.00
118,000,000.00
(113,244,537.79)
204,755,462.21

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
295,000,000.00
(95,000,000.00)
200,000,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเปนเงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งในรูป
ตั๋วแลกเงิน จํานวน 1 แหง เปนจํานวนเงิน 4.76 ลานบาท ระยะเวลา 30 วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.50 ตอป
โดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเปนเงินกูยืมของบริษัทยอยทางออม
แหงหนึ่งในรูปสัญญากูยืมวงเงิน 200 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป ค้ําประกันโดยเงินลงทุน
ระยะยาวสวนหนึ่งของบริษัทฯ และใบหุนของบุคคลที่เกี่ยวของกันกับกรรมการบริษัท และบริษัทฯ บริษัทยอย
แหงหนึ่งและกรรมการของบริษัทฯ รวมค้ําประกัน
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 บริษัทยอยทางออมไดเขาทําบันทึกขอตกลงเพื่อขยายระยะเวลาการจาย
ชําระคืนเงินกูครั้งที่ 1 ออกไปอีก 3 เดือน ครบกําหนดชําระวันที่ 11 มิถุนายน 2560 และขยายระยะเวลาการจาย
ชําระคืนเงินกูครั้งที่ 2 ออกไปอีก 1 ป ครบกําหนดชําระวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข
การค้ําประกันยังคงเปนไปตามสัญญากูยืมเงินเดิม
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29. เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
ประกอบดวย
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือตนป
บวก กูเพิ่มระหวางป
หัก จายคืนระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
1,300,000.00
1,300,000.00

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
1,300,000.00
1,300,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเปนเงินกูยืมของบริษัทยอย
แหงหนึ่งในรูปสัญญากูยืมเงิน จํานวนเงิน 1.30 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอป ทั้งนี้ผูใหกูไดฟองรอง
บริษัทยอยในขอหาผิดสัญญากูยืมเงิน โดยศาลไดมีคําพิ พากษาใหบริษัทยอยชําระเงิน 1,317,380.82 บาท
พรอมดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอปของเงินตน 1,300,000.00 บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ
ทั้งนี้ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายืนตามศาลชั้นตน บริษัทยอยไดยื่นฎีกาตอศาลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา (ตามหมายเหตุ 47.10 ง)
30. เจาหนี้จากหุนเพิ่มทุน
เจาหนี้จากหุนเพิ่มทุนเปนคาหุนสามัญเพิ่มทุนจากนักลงทุน 4 ราย จํานวนเงิน 465.60 ลานบาท ซึง่
กิจ การไดรับจากการขายหุน 6,000,000,000 หุน ใหแกบุค คลในวงจํากัด (Private Placement) ตามมติที่
ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2559 เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2559 โดยบริ ษั ทฯ ไม สามารถจดทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาได เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) มีหนังสือแจงวาการเสนอขายหุน ดัง กลา วของบริษัท ฯ ไมไ ด
รับอนุญ าตจากสํานัก งาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯ ไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่งดังกลาวถึงสํานักงาน ก.ล.ต. ตอมา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 สํานักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือแจงผลการขออุทธรณคําสั่งซึ่งสํานักงาน ก.ล.ต. ยังคง
พิจารณาวาการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาวเปนการเสนอขายโดยไมไดรบั อนุญาตจาก
สํานักงาน
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บริษัทฯ ไดรับหนังสือขอรับคืนคาหุนเพิ่มทุนและคาเสียหายจากนักลงทุน 2 ราย ลงวันที่ 1 มีนาคม
2560 และวันที่ 7 มีนาคม 2560 ตามลําดับ โดยขอคืนเงินลงทุนคาหุนเพิ่มทุนและคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย
อัตรารอยละ 15 ตอป รวมเปนจํานวนเงินเรียกรองใหบริษัทฯ ชําระคืนประมาณ 501.40 ลานบาท (เงินลงทุน
คาหุนเพิ่มทุน จํานวนเงิน 201.40 ลานบาท คาเสียหายและคาเสียโอกาส จํานวนเงิน 300 ลานบาท) ตอมาเมื่อวันที่
27 มีนาคม 2560 นัก ลงทุน ที่ข อรับคืน เงิน ลงทุน คาหุน รายหนึ่งไดยื่น ฟอ งรอ งบริษัท ฯ ตอ ศาลแพง ตาม
คดีห มายเลขดํา ที่ พ1457/2560 ขอหาหรือฐานความผิดจากการผิดสัญญา เรียกเงินคืน เรียกคาเสียหาย โดย
เรี ยกรองให บริ ษัทฯ ชํ าระเงิน จํ านวน 354 ลานบาท (เงิ นลงทุ น คาหุน เพิ่ มทุน จํ านวนเงิน 154 ลานบาท
คาเสียหายและคาเสียโอกาส จํานวนเงิน 200 ลานบาท) พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอปของเงินตน
จํานวนดังกลาว นับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระใหแกโจทกเสร็จสิ้น ตอมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
นักลงทุนรายดังกลาวไดขอถอนคําฟองและศาลไดมีคําสั่งอนุญาตใหถอนคําฟองแลว
ปจจุบันบริษัทฯ จายชําระคืนเจาหนี้คาหุนเพิ่มทุนพรอมดอกเบี้ยจายใหกับนักลงทุนบางราย เปน
จํานวนเงิน 353.61 ลานบาท ทั้งนี้ ดอกเบี้ยจายดังกลาวคํานวณในอัตรารอยละ 15.00 ตอป นับตั้งแตวันที่
บริษัทฯ ไดรับเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังคงมีเจาหนี้คาหุนคงเหลือ จํานวน 163.00 ลาน
บาท และดอกเบี้ยคางจาย จํานวน 35.57 ลานบาท
31. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ประกอบดวย
งบการเงินรวม

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
รวม
หัก สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชา
การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
3,228,321.16
(280,441.56)
2,947,879.60

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
2,353,154.65
(186,666.81)
2,166,487.84

(1,227,908.09)
1,719,971.51

(1,105,118.35)
1,061,369.49

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
130,714.93
554,459.17
(1,539.01)
(17,542.51)
129,175.92
536,916.66
(129,175.92)
-

(407,740.31)
129,176.35
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จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายภายใตสัญญาเชาการเงินระยะยาว ดังนี้
งบการเงินรวม

ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
1,381,509.33
1,846,811.83
3,228,321.16

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
1,213,736.00
1,139,418.65
2,353,154.65

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
130,714.93
423,744.00
130,715.17
130,714.93
554,459.17

32. ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประกอบดวย

ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การรับประกัน
ผลงานของงานโครงการ
บาท
305,864.74
11,500.00
(87,616.50)
229,748.24

งบการเงินรวม
คดีความ
ฟองรอง
บาท
2,754,124.00
131,765.00
2,885,889.00

รวม
บาท
3,059,988.74
143,265.00
(87,616.50)
3,115,637.24

ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การรับประกัน
คดีความ
ผลงานของงานโครงการ
ฟองรอง
บาท
บาท
242,366.42
2,754,124.00
131,765.00
(12,618.18)
229,748.24
2,885,889.00

รวม
บาท
2,996,490.42
131,765.00
(12,618.18)
3,115,637.24
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33. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงานมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
ตนทุนการใหบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจาย
จายผลประโยชนพนักงาน
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของ
ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
13,830,663.91
3,618,411.63
4,855,116.12
3,726,732.56
3,102,619.20
404,703.07
275,187.96
(360,672.00)
(1,237,248.00)
175,844.00
17,777,271.54

3,216,577.00
13,830,663.91

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
2,524,458.00
1,900,281.00
402,883.00
368,761.00
76,696.00
58,087.00
2,711,296.00
5,715,333.00

197,329.00
2,524,458.00

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คาใชจายที่รับรูในกําไร(ขาดทุน)สําหรับป
ประกอบดวย

ตนทุนการใหบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจาย
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
3,726,732.56
3,102,619.20
404,703.07
275,187.96
4,131,435.63
3,377,807.16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
402,883.00
368,761.00
76,696.00
58,087.00
479,579.00
426,848.00

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คาใชจายที่รับรูในกําไร(ขาดทุน)สําหรับป
ขางตนแสดงรวมในรายการดังตอไปนี้

ตนทุนบริการ
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
225,736.98
333,001.79
744,215.86
96,149.98
223,948.47
590,555.04
2,937,534.32
2,358,100.35
4,131,435.63
3,377,807.16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
15,962.00
10,778.00
463,617.00
416,070.00
479,579.00
426,848.00
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ผล(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของ
ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไวเปนผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้

ขอสมมติดานประชากร
ขอมูลทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
2,271,966.00
770,977.00
(71,751.00)
(6,114.00)
(2,024,371.00)
2,451,714.00
175,844.00
3,216,577.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
1,729,457.00
99,529.00
339,820.00
(8,068.00)
642,019.00
105,868.00
2,711,296.00
197,329.00

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยสรุปไดดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ย
อัตราการมรณะ
อัตราการลาออก
เกษียณอายุ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รอยละ 2.29-3.28 ตอป
รอยละ 3.04-5.44 ตอป
ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560
รอยละ 0-100 ตอป
60 ป

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รอยละ 1.59-3.55 ตอป
รอยละ 2.97-9.06 ตอป
ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551
รอยละ 0-100 ตอป
60 ป

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 การเปลี่ย นแปลงในแตละขอสมมติที่เกี่ยวของในการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงที่จะ
มีผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.50
ลดลงรอยละ 0.50
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.50
ลดลงรอยละ 0.50
อัตราการลาออก
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.50 – 1.00
ลดลงรอยละ 0.50 – 1.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

(549,322.00)
580,646.00

(384,269.00)
405,686.00

(168,081.00)
177,138.00

(69,096.00)
71,965.00

548,352.00
(524,097.00)

393,637.00
(376,877.00)

173,415.00
(166,277.00)

71,362.00
(69,195.00)

(1,213,615.00)
977,667.00

(631,811.00)
666,119.00

(346,319.00)
52,951.00

(151,625.00)
162,675.00
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34. ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชําระแลว มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาตาม
มูลคาหุน
บาทตอหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญตนป
หัก ลดทุน
บวก เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
บวก เพิ่มทุน
หุนสามัญสิ้นป
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญตนป
บวก ออกหุนสามัญ
บวก เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
บวก ออกหุนสามัญ
หุนสามัญสิ้นป
สวนต่ํากวามูลคาหุน
หุนสามัญตนป
บวก ออกหุนสามัญ
หุนสามัญสิ้นป

5.00
5.00
1.00
1.00
5.00
5.00
1.00
1.00

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาตาม
มูลคาหุน
บาทตอหุน

จํานวนหุน

จํานวนเงิน

หุน

บาท

14,695,874,880
(6,187,774,033)
34,032,403,388
239,420,793,345
281,961,297,580

73,479,374,400.00
(30,938,870,165.00)
239,420,793,345.00
281,961,297,580.00

5.00
5.00

6,292,021,080
1,587
25,168,090,668
36,426,750,056
67,886,863,391

31,460,105,400.00
7,935.00
36,426,750,056.00
67,886,863,391.00

5.00

6,292,021,080
36,426,751,643
42,718,772,723

(26,830,723,462.00)
(35,953,206,114.07)
(62,783,929,576.07)

5.00
5.00

5.00

จํานวนหุน

จํานวนเงิน

หุน

บาท

8,736,932,320
(41,057,440)
6,000,000,000
14,695,874,880

43,684,661,600.00
(205,287,200.00)
30,000,000,000.00
73,479,374,400.00

6,292,021,080
6,292,021,080

31,460,105,400.00
31,460,105,400.00

6,292,021,080
6,292,021,080

(26,830,723,462.00)
(26,830,723,462.00)

34.1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไดจ ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา จากเดิม 31,460,105,400.00 บาท เปน 31,460,113,335.00 บาท จากการใชสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
34.2 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ไดมีมติที่สําคัญ ดังนี้
1) อนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 30,938,870,165.00 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน
73,479,374,700.00 บาท เปน ทุนจดทะเบีย นจํานวน 42,540,504,235.00 บาท โดยการตัด หุน
สามัญที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 6,187,774,033 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ
ไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
2) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 5 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหจํานวน
หุนเพิ่มขึ้นจํานวน 34,032,403,388 หุน จากเดิม 8,508,100,847 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท
เป น จํ า นวน 42,540,504,235 หุน มู ล คา ที่ต ราไวหุ น ละ 1 บาท ทั้ งนี้ บริ ษัท ฯ ไดจ ดทะเบี ย น
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
3) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 6 (NEWS-W6) จัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมที่ใชสิทธิจองซื้อและชําระคาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
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4) อนุ มัติ ก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย นจํ า นวน 239,420,793,345.00 บาท จากทุน จดทะเบีย นจํ านวน
42,540,504,235.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 281,961,297,580 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 239,420,793,345 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ดังนี้
4.1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 157,300,566,675 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทใหแกผู
ถือหุนเดิมตามสัดสวนในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 5 หุนใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 0.013 บาท
4.2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 62,920,226,670 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 6 (NEWS-W6)
4.3) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,029,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทเพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 4 (NEWS-W4)
4.4) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 18,171,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทเพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 5 (NEWS-W5)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว เมื่อวันที่
6 กรกฎาคม 2560
34.3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระหลังจากการจัดสรรหุนเพิ่ม
ทุนจํานวน 36,426,750,056 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทใหแกผูถือหุนเดิม ในราคาเสนอขายหุน
ละ 0.013 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว
35. กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวจากมูลคาหุนละ 5 บาท เปนมูลคาหุนละ
1 บาท ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ดังนั้น บริษัทฯได
ปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนของปกอนที่นํามาเปรียบเทียบ (ปรับจํานวนหุน ตาม
สัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่เปลี่ยนแปลง โดยถือเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนไดเกิดขึ้น
ตั้งแตวันที่เริ่มตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน) บริษัทฯ คํานวณกําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน โดยการหาร
กําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ดังนี้

กําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน)

งบการเงินรวม
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(567,666,934.43)
(1,502,245,941.02)
32,058,908,574
31,460,105,400
(0.0177)
(0.0477)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(209,860,669.26)
(2,471,730,031.74)
32,058,908,574
31,460,105,400
(0.0065)
(0.0786)
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36. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
รายละเอียดใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน แสดงดังนี้
ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

วันที่ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ราคาใชสิทธิ
(บาทตอหุน)

NEWS-W4
NEWS-W5
NEWS-W6

10 เมษายน 2557
4 กันยายน 2558
-

3.50
0.29
-

อัตราการใชสิทธิ จํานวนหุนสามัญ
(ใบสําคัญแสดง
ที่ถูกใชสิทธิ
สิทธิตอหุนสามัญ)
(หุน)
1 : 0.2848
1:1
-

จํานวนหุนคงเหลือ
วันครบกําหนดอายุ
เพื่อรองรับการใชสทิ ธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
(หุน)
118,737,820
29 มีนาคม 2562
2,097,139,585
3 กันยายน 2561
(อยูระหวางดําเนินการ)

37. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป สวนหนึ่ง
ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท
38. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทและบริษัทยอยในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซงึ่ ความสามารถ
ในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 4.12:1 และ
2.34:1 ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 0.51:1 และ 1:1 ตามลําดับ
39. (คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได
39.1 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรสําหรับปประกอบดวย
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
ภาษีเงินไดปจจุบัน
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินไดในปปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินไดที่รับรูใน
กําไรหรือขาดทุน

(2,621,674.43)

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

266,016.07

(22,263.59)

-

(2,355,658.36)

(22,263.59)

-

-
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ผลตางระหวาง(คาใชจาย)รายได ภาษีเงินไดที่คํานวณจากกําไรทางบัญชีดวยอัตราภาษีที่ใชสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รอยละ 20 (คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได ที่แสดงไวดังนี้

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินไดคํานวณดวย
อัตรารอยละ 20 และอัตรารอยละ 10.50
(รายได)คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษีเงินได
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ยังไมไดบันทึกรับรู
ผลกระทบจากกําไรระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน
ผลกระทบจากการตัดรายการระหวางกัน
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่บันทึกรับรูในป
ขาดทุนทางภาษีปปจจุบันที่ไมเคยรับรูเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีในอดีตที่ไมเคยรับรูเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
(570,392,194.31)
(1,507,055,740.18)
114,078,438.86
(2,386,605.91)
29,400.00
(1,595,039.91)
2,799.89
12,286,852.87

301,266,655.08
(3,771,038.23)
2,473,610.00
(200,199,449.89)
814,340.46
-

110,334.29

(31,302.54)
-

(126,722,332.75)

(111,742,216.22)

1,840,494.30
(2,355,658.36)

11,167,137.75
(22,263.59)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
(209,860,669.26)
(2,471,730,031.74)
41,972,133.85
(30,995,848.69)
29,400.00
20,131.20
-

494,346,006.35
(507,544,159.70)
2,473,610.00
(442,594.40)
-

-

-

(11,025,816.36)
-

11,167,137.75
-

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 ประกอบดวย
งบการเงินรวม

ขาดทุนทางภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
2,426,951,228.11
1,936,791,236.56
4,363,742,464.67

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท
1,970,358,864.53
1,615,664,831.10
3,586,023,695.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
55,129,081.78
10,814,858.95
4,511,755,371.58
3,174,353,705.80
4,566,884,453.36
3,185,168,564.75
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษี
ทั้งจํานวนเกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษี แยกตามปที่สิ้นสุดประโยชนทางภาษีไดดังนี้
งบการเงินรวม

ปที่สิ้นสุดประโยชนทางภาษี
ป 2560
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
ป 2565
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

149,416,677.81
539,808,505.69
608,178,775.01
551,064,687.61
578,482,581.99
2,426,951,228.11

87,966,918.19
152,427,339.47
551,672,246.08
608,178,775.01
570,113,585.78
1,970,358,864.53

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
55,129,081.78
55,129,081.78

10,814,858.95
10,814,858.95

สิน ทรัพยภ าษีเงิน ไดร อการตัด บัญ ชีสําหรับผลแตกตางชั่ว คราวที่ใ ชหัก ภาษีไมมีวัน สิ้น สุด
ประโยชนทางภาษีภายใตกฎหมายภาษีอากรปจจุบัน
39.2 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น ประกอบดวย
งบการเงินรวม
จํานวนกอนภาษี รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
บาท
บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (284,390,550.00)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของ
ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว
(175,844.00)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (163,795,350.00)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของ
ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว
(3,216,577.00)

199,864.40

จํานวนสุทธิจากภาษี
บาท
(284,390,550.00)
24,020.40

-

(163,795,350.00)

-

(3,216,577.00)
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งบการเฉพาะกิจการ
จํานวนกอนภาษี รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
บาท
บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (284,390,550.00)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของ
ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว
(2,711,296.00)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (163,795,350.00)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของ
ผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว
(197,329.00)

จํานวนสุทธิจากภาษี
บาท

-

(284,390,550.00)

-

(2,711,296.00)

-

(163,795,350.00)

-

(197,329.00)

40. กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
กลุ ม บริ ษั ท ฯ และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ได ร ว มกั น จั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ภายใต
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯ
จายสมทบเขากองทุน และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯ ไดรับรูเงินสมทบเปนคาใชจาย
จํานวนเงิน 5.80 ลานบาท และจํานวนเงิน 4.53 ลานบาท ตามลําดับ และบริษัทฯ ไดรับรูเงินสมทบเปน
คาใชจาย จํานวนเงิน 0.35 ลานบาท และจํานวนเงิน 0.36 ลานบาท ตามลําดับ

70

41. คาใชจายตามลักษณะ
ประกอบดวย
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
และงานระหวางทํา
ซื้อสินคาและตนทุนบริการ
เงินเดือนและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
คานายหนา
คาที่ปรึกษา
คาบริการอื่น
คาเชา
คาตอบแทนผูบริหาร
คาโฆษณา
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยไมมตี ัวตน
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถีเ่ พื่อใหบริการโทรทัศน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

3,023,206.02
188,878,405.18
303,030,753.36
82,941,198.61
19,547,937.01
7,507,668.04
16,730,258.23
37,265,166.34
46,441,980.57
6,475,535.18
3,678,354.04
1,843,164.03
-

(373,727.86)
176,902,967.61
229,403,316.46
67,935,030.47
77,475,497.71
24,130,807.36
12,819,364.81
34,139,519.06
23,184,876.03
36,816,391.02
13,231,239.40
1,866,657.13
43,069,050.63
582,871.70
71,719.06
2,002,492.90

26,443.15
12,478,928.13
1,845,563.96
1,700,000.00
3,428,303.26
4,369,578.96
15,098,142.70
113,213,093.98
40,700,000.00
-

306,382.50
12,773,341.04
2,832,355.67
98,733.00
2,005,000.00
3,062,559.98
3,750,938.96
13,174,603.22
(214,605.04)
910,812,567.56
1,622,385,396.15
-

112,688,746.80
830,052,373.41

953,903,799.57
87,134,647.59
1,784,296,520.65

13,981,566.76
206,841,620.90

20,088,489.08
2,591,075,762.12
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42. สวนงานดําเนินงาน
กลุมบริษัทฯ ไดร ะบุสวนงานดําเนิน งานโดยอางอิงจากรายงานภายในของกลุมบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกลาวไดรับการตรวจสอบโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานเปนประจําเพื่อการ
จัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน
กลุมบริษัทฯ วัดมูลคาผลกําไรหรือขาดทุนของสวนงาน โดยพิจารณาจากกําไรขั้นตนของสวนงาน
โดยไมรวมรายไดอื่น ดอกเบี้ยรับ คาใชจายสวนกลางตางๆ ตนทุนทางการเงิน และสวนแบงกําไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในการรวมคา
กลุมบริษัทฯ จําแนกสวนงานดําเนินงานตามลักษณะของธุรกิจที่ดําเนินการ ดังนี้
- สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยี ใหบริการปรึกษา และออกแบบระบบสารสนเทศ
- สวนงานธุรกิจสื่อ ไดแก สื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพและสื่อออนไลน
- สว นงานธุ ร กิ จ จํ าหน ายและให บริ ก ารติด ตั้ง ระบบโครงการเกี่ย วกับ สิ่ง แวดลอ มและ
ตรวจสอบชีวอนามัย
ขอมูลตามสวนงานธุรกิจของกลุมบริษัทฯ มีดังนี้
หนวย : บาท

สวนงานธุรกิจ
จําหนายสินคา
เทคโนโลยีและ
ใหบริการปรึกษาและ

สวนงานธุรกิจ
สื่อ

ออกแบบระบบสารสนเทศ
รายไดจากบุคคลภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รวมรายได
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
สินทรัพยตามสวนงาน
- สินทรัพยถาวร
- ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
- เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระค้ําประกัน
- สินทรัพยอื่นๆ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สวนงานธุรกิจ
จําหนายและใหบริการ
ติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและตรวจสอบ

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

ชีวอนามัย

4,488,463.31
507,570.00
4,996,033.31
1,504,433.72

333,738,828.34
190,753,734.53
524,492,562.87
(235,087,277.98)

36,114,349.51
64,000.00
36,178,349.51
6,591,966.17

(191,325,304.53)
(191,325,304.53)
66,321,716.36

374,341,641.16
374,341,641.16
(160,669,161.73)

1,940,407.96

140,237,026.40

2,158,398.26

(61,394,634.01)

82,941,198.61

2,144,856.73
2,833,097.08
700,368,056.65
705,346,010.46
248,563,349.50

205,021,693.56
695,469,535.24
481,615,854.89
1,392,584,975.10
2,774,692,058.79
2,822,947,000.57

1,827,234.77
2,300,000.00
17,037,024.91
21,164,259.68
89,676,530.58

(136,625.96)
(695,469,535.24)
(1,425,943,043.21)
(2,121,549,204.41)
(2,051,017,641.02)

208,857,159.10
486,748,951.97
684,047,013.45
1,379,653,124.52
1,110,169,239.63
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หนวย : บาท

สวนงานธุรกิจ
จําหนายสินคา
เทคโนโลยีและ
ใหบริการปรึกษาและ
รายไดจากบุคคลภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รวมรายได
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
สินทรัพยตามสวนงาน
- สินทรัพยถาวร
- ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
- เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระค้ําประกัน
- สินทรัพยอื่นๆ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม

ออกแบบระบบสารสนเทศ
12,147,823.67

สวนงานธุรกิจ
สื่อ

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
สวนงานธุรกิจ
จําหนายและใหบริการ
ติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและตรวจสอบ

198,637,950.90

ชีวอนามัย
67,457,091.68

3,784,490.00
15,932,313.67
4,629,918.09

183,878,729.10
382,516,680.00
(276,739,163.69)

127,968.00
67,585,059.68
12,697,130.31

3,079,770.51

139,598,618.04

2,319,330.99
4,323,149.52
974,418,892.53
981,061,373.04
498,319,467.51

รายการ
ตัดบัญชี

-

รวม

278,242,866.25

(187,791,187.10)
(187,791,187.10)
11,307,215.53

278,242,866.25
(248,104,899.76)

2,710,396.79

21,742.84

145,410,528.18

217,817,710.87
756,903,799.57
740,117,468.08
1,270,781,825.10
2,985,620,803.62

3,538,766.60
2,300,000.00
20,380,240.25
26,219,006.85

(188,035.16)
(756,903,799.57)
(1,057,415,257.59)
(1,814,507,092.32)

223,487,773.30
746,740,617.60
1,208,165,700.29
2,178,394,091.19

2,424,599,071.35

79,235,526.11

(1,476,810,490.21)

1,525,343,574.76
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43. เครื่องมือทางการเงิน
43.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุมบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงินเพื่อการเก็งกําไร
หรือเพื่อการคา
43.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัทฯ โดยกลุมบริษัทมีสินทรัพยและ
หนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2560
มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจํา
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอื่น
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

23,075,958.10
1,044.72
27,259,921.95
486,748,951.97

1,322,762.57
-

24,398,720.67
1,044.72
27,259,921.95
486,748,951.97

0.100-0.750
1.100
4.000-15.000
0.375-1.500

2,205,301.57
13,465,637.69
204,744,278.33
1,300,000.00
2,947,879.60

-

2,205,301.57
13,465,637.69
204,744,278.33
1,300,000.00
2,947,879.60

2.380
5.000-15.000
7.000-12.000
8.000
0.255-0.960
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(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2559
มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจํา
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอื่น
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

282,366,213.55
1,033.43
28,000,000.00
2,536,421.95
746,740,617.60
149,912.49
2,500,000.00
200,000,000.00
1,300,000.00
2,166,487.84

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

5,047,305.43
-

287,413,518.98
1,033.43
28,000,000.00
2,536,421.95
746,740,617.60

0.100– 0.875
1.100
5.000, 6.000
4.000-15.000
0.375– 1.500

-

149,912.49
2,500,000.00
200,000,000.00
1,300,000.00
2,166,487.84

7.375
12.000
12.000
8.000
0.320– 1.030

ไมมีดอกเบี้ย

(หนวย : บาท)

มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมแกกิจการอื่น
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน

5,605,240.51
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่
ไมมีดอกเบี้ย
1,669,700,000.00
24,800,000.00
2,667,655.94
129,175.92

รวม

207,056.57
5,812,297.08
1,669,700,000.00
24,800,000.00
2,667,655.94
-

129,175.92

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)
0.375 – 0.750
5.000
5.000
0.375
0.400
(หนวย : บาท)

มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน

232,904,994.55
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่
ไมมีดอกเบี้ย
1,361,300,000.00
3,829,235.25
536,916.66

521,580.15
-

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

233,426,574.70
1,361,300,000.00
3,829,235.25

0.375– 0.875
5.000
0.850, 1.375

536,916.66

0.320, 0.400
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43.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุมบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราตางประเทศ
เนื่องจากธุรกรรมทางการคาสวนใหญทํากับธุรกิจภายในประเทศ
43.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุมบริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อจากการไมไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้การคา อยางไรก็ตาม
กลุมบริษัทฯ มีการพิจารณาความสามารถในการจายชําระหนี้ของลูกหนี้การคาแตละรายในการพิจารณาให
สินเชื่อและไดพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาตามนโยบายการบัญชี ซึ่งฝายบริหาร
เชื่อวาเพียงพอแลว สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติ
ตามสัญญา
43.5 มูลคายุติธรรม
43.5.1 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่รับรูดวยมูลคายุติธรรม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯ มีสิน ทรัพยทางการเงิน ที่รับรูดวยมูลคา
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียน
หลักทรัพยเผื่อขาย – กองทุนเปด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียน
หลักทรัพยเพื่อคา – กองทุนเปด
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียน
หลักทรัพยเผื่อขาย – กองทุนเปด

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคายุติธรรม
ขอมูล
ขอมูล
ระดับ 2
ระดับ 3
บาท
บาท

มูลคาตามบัญชี
บาท

ขอมูล
ระดับ 1
บาท

214,642,800.00

214,642,800.00

-

-

214,642,800.00

3,888,000.00

3,888,000.00

-

-

3,888,000.00

499,033,350.00

499,033,350.00

-

-

499,033,350.00

รวม
บาท

43.5.2 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่ไมไดรับรูดวยมูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งไดแก เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินใหกูยืม เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
และหนี้สิน ภายใตสัญญาเชาการเงิน มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากสิน ทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินกลุมนี้มีระยะเวลาครบกําหนดสั้น
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44. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ กิจการและบุคคลทีเ่ กีย่ วของกันเหลานัน้
ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
44.1 ลักษณะความสัมพันธ
ประกอบดวย
รายชื่อบริษัท
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน)
บริษัท สํานักพิมพ กรีน ปญญาญาณ จํากัด
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด
บริษัท สํานักขาว ที – นิวส จํากัด
บริษัท กรีน พร็อพเพอรตี้ 1282 จํากัด
บริษัท เจเค ไทยเทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เน็ตเวิรค จํากัด

บริษัท เนคทาร จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ธัญรัศมิ์ พลัส จํากัด)

กิจการรวมคา สปริงนิวสศึกอัศวินดํา
กิจการรวมคา NEWS-ESI
คุณอารักษ ราษฎรบริหาร
คุณวทันยา วงษโอภาสี
คุณศุทธิชัย บุนนาค
คุณธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ
คุณรักหนึ่ง พหลโยธิน
คุณวรนาถ บุญปลิก

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99
บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99
บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 90.00
บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99
บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99
บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 93.17
บริษัทยอยของบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งถือหุนรอยละ 99.99
บริษัทยอยของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่งถือหุนรอยละ 80.00
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเนื่องจากลาออก
จากการเปนกรรมการวันที่ 26 เมษายน 2560)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูถอื หุนของบริษัทยอยเปนกรรมการ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีญาติสนิทของอดีตกรรมการบริษัท ยอยเปนกรรมการ
(สิ้นสุดความสัมพันธเนื่องจากลาออกจากการเปนกรรมการวันที่ 25 พฤษภาคม
2560)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีญาติสนิทของอดีตกรรมการบริษัท ยอยเปนกรรมการ
(สิ้นสุดความสัมพันธเนื่องจากลาออกจากการเปนกรรมการวันที่ 17 กุมภาพัน ธ
2560)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีญาติสนิทของอดีตกรรมการบริษัท ยอยเปนกรรมการ
(สิ้นสุดความสัมพันธเนื่องจากลาออกจากการเปนกรรมการวันที่ 25 พฤษภาคม
2560)
กิจการรวมคาที่รวมลงทุนโดยบริษัท ยอย อัตรารอยละ 50 (สิ้นสุดความสัมพันธ
เนื่องจากการเลิกกิจการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559)
กิจการรวมคาที่ลงทุนโดยกลุมบริษัท อัตรารอยละ 100 (สิ้นสุดความสัมพันธ
เนื่องจากการเลิกกิจการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560)
กรรมการของบริษัทและบริษทั ยอย
กรรมการของบริษัทและบริษทั ยอย
กรรมการของบริษัทและบริษทั ยอย
กรรมการของบริษัทยอย
กรรมการของบริษัทยอย
ผูถือหุนของบริษัทยอย
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รายชื่อบริษัท
คุณศุภชัย สระสมบูรณ
คุณสุชาย มีขันทอง
คุณยุทธ ชินสุภัคกุล
คุณภควันต วงษโอภาสี

ลักษณะความสัมพันธ
ผูถือหุนของบริษัทยอย
ผูถือหุนของบริษัทยอย
ญาติสนิทของกรรมการบริษทั และบริษัทยอย
ญาติสนิทของกรรมการบริษทั และบริษัทยอย

44.2 รายการคาระหวางกัน
นโยบายการกําหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รายไดจากการขาย
ราคาตามสัญญาและราคา
เทียบเคียงกับตลาด
รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน
ราคาตามสัญญา
รายไดอื่น
ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ
อัตรารอยละ 5 ตอป
มูลคาการขายสินทรัพย
ราคาที่ตกลงรวมกัน
มูลคาการซื้อสินทรัพย
ราคาที่ตกลงรวมกัน
ตนทุนขาย
ราคาตามสัญญาและราคา
เทียบเคียงกับตลาด
ตนทุนบริการ
ราคาตามสัญญาและราคา
เทียบเคียงกับตลาด
คาใชจายในการบริหาร
ราคาตามสัญญา
หนี้สงสัยจะสูญ
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขาย
ราคาตามสัญญาและราคา
เทียบเคียงกับตลาด
รายไดจากการใหบริการ
ราคาตามสัญญาและราคา
เทียบเคียงกับตลาด
ดอกเบี้ยรับ
อัตราร อยละ 5 และ 6 ตอป
รายไดอื่น
ราคาตามสัญญา
มูลคาการซื้อสินคา
ราคาที่ตกลงรวมกัน
มูลคาการซื้อสินทรัพย
ราคาที่ตกลงรวมกัน
ตนทุนขาย
ราคาที่ตกลงรวมกัน
ตนทุนบริการ
ราคาตามสัญญา
คาใชจายในการขาย
ราคาตามสัญญา
คาใชจายในการบริหาร
ราคาตามสัญญา
หนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

924,084.00
9,579,610.00
409,522.72
2,204,291.00
301,094.08
7,633,973.96
7,743,141.83
4,469,750.00
3,623,799.75
-

676,523.20
1,294,849.35
2,715,540.00
83,566.50
682,709.81
294,371.40
2,318,706.97
5,808,440.00
24,000,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

507,570.00
2,086,274.96
75,757,274.16
18,000.00
895,782.26
154,892.74
111,800,000.00

2,702,090.00
515,400.00
2,518,351.00
91,535,548.03
537,000.00
30,000.00
875,734,574.43

-

-

-

-

378,082.19
-

1,203,287.69
24,000,000.00
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นโยบายการกําหนดราคา
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขาย
ราคาเทียบเคียงกับตลาด
คาใชจายในการบริหาร
ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจาย
อัตรารอยละ 7, 12 และ 15 ตอป
รายการธุรกิจกับ
การรวมการงาน
รายไดอื่น
ราคาที่ตกลงรวมกัน
หนี้สูญ

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
3,200.00
950,000.00
300,821.88

450,000.00
394,081.71

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
450,000.00
-

140,000.00
20,623.00

-

600,000.00
-

-

-

44.3 ยอดคงคางระหวางกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
ลูกหนี้การคา
บริษัทยอย
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น
อินทิเกรเตอร จํากัด
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด
บริษัท สํานักขาว ที – นิวส จํากัด
บริษัท เจเค ไทยเทรดดิ้ง จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
คุณธัชพงศ ธรรมพุฒิพงศ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

-

-

424,490.40

45,956.50

-

-

2,891,236.30

2,891,236.30

1,209,635.00
-

270,986.65
90,883.83

1,209,635.00

3,200.00
365,070.48

3,315,726.70

2,937,192.80
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
ลูกหนี้อื่น
บริษัทยอย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น
อินทิเกรเตอร จํากัด
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
คุณศุภชัย สระสมบูรณ
คุณสุชาย มีขันทอง
คุณอารักษ ราษฎรบริหาร
คุณศุทธิชัย บุนนาค
คุณวทันยา วงษโอภาสี
รวม
รายไดคางรับ
บริษัทยอย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น
อินทิเกรเตอร จํากัด
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
รวม

125,000.00
125,000.00
250,000.00

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

983,865.00
125,000.00
125,000.00
2.50
2.50
2.50
1,233,872.50

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

1,311,820.00
690,480.00
107,895.00
1,199,663.74
1,288,152.32
53,500.00
4,651,511.06

73,000.00
100,000.00
12,000.00
40,000.00
15,000.00
50,000.00
290,000.00

1,130,240.00
104,860.00
18,190.00
2,755,198.30
16,050.00
54,905.87
4,079,444.17

-
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัทยอย
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น
อินทิเกรเตอร จํากัด
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
รวม
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด
รวม
เงินใหกูยืมระยะสั้น
บริษัทยอย
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตนป
เพิ่มขึ้น
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปลายป
สุทธิ
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตนป
เพิ่มขึ้น
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปลายป
สุทธิ

-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

1,100,912.63
1,100,912.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

2,146,958.88
84,781,164.25
363,562.10
4,382,191.79
549,452.03
383,561.62
92,606,890.67

1,529,123.41
26,130,410.94
104,794.54
1,225,753.42
545,438.36
29,535,520.67

92,606,890.67

907,397.26
30,442,917.93

-

-

1,201,500,000.00
255,000,000.00
1,456,500,000.00

1,785,500,000.00
225,000,000.00
(809,000,000.00)
1,201,500,000.00

-

-

(1,201,500,000.00)
(95,000,000.00)
(1,296,500,000.00)
160,000,000.00

(305,000,000.00)
(896,500,000.00)
(1,201,500,000.00)
-

-

-

8,000,000.00
3,000,000.00
(1,000,000.00)
10,000,000.00

9,000,000.00
3,000,000.00
(4,000,000.00)
8,000,000.00

-

-

(5,500,000.00)
(2,500,000.00)
(8,000,000.00)
2,000,000.00

(5,500,000.00)
(5,500,000.00)
2,500,000.00
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตนป
ลดลง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปลายป
สุทธิ
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น
อินทิเกรเตอร จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตนป
เพิ่มขึ้น
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปลายป
สุทธิ
บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือปลายป
รวม-สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

-

-

16,000,000.00
(6,000,000.00)
10,000,000.00

34,210,000.00
(34,210,000.00)
-

-

-

10,000,000.00

(34,210,000.00)
34,210,000.00
-

-

-

62,000,000.00
11,900,000.00
(2,000,000.00)
71,900,000.00

53,900,000.00
30,300,000.00
(22,200,000.00)
62,000,000.00

-

-

(47,519,379.55)
(14,300,000.00)
(61,819,379.55)
10,080,620.45

(36,519,379.55)
(11,000,000.00)
(47,519,379.55)
14,480,620.45

-

-

13,300,000.00
10,000,000.00
(2,500,000.00)
20,800,000.00

7,000,000.00
6,300,000.00
13,300,000.00

-

-

52,500,000.00
48,000,000.00
100,500,000.00
303,380,620.45

52,500,000.00
52,500,000.00
82,780,620.45
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งบการเงินรวม

เงินใหกูยืมระยะสั้น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
ยอดคงเหลือปลายป
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปลายป
สุทธิ
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ
เงินประกันคาเชา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท กรีน พร็อพเพอรตี้ 1282 จํากัด
เจาหนี้การคา
บริษัทยอย
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอร
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด
บริษัท สํานักพิมพ กรีน ปญญาญาณ จํากัด
รวม
เจาหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด
บริษัท กรีน พร็อพเพอรตี้ 1282 จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

28,000,000.00
2,000,000.00
(6,000,000.00)
(24,000,000.00)
-

24,000,000.00
6,300,000.00
(2,300,000.00)
28,000,000.00

24,000,000.00
(24,000,000.00)
-

24,000,000.00
24,000,000.00

(24,000,000.00)
24,000,000.00
-

(24,000,000.00)
(24,000,000.00)
4,000,000.00

(24,000,000.00)
24,000,000.00
-

(24,000,000.00)
(24,000,000.00)
-

4,000,000.00

303,380,620.45

82,780,620.45

-

90,000.00

-

90,000.00

314,977.40

2,948,617.21
2,948,617.21

214,000.00
17,188.00
546,165.40

196,444.93
196,444.93

21,305.48
92,686.94
113,992.42

-

1,633,024.94
1,633,024.94

-

-

1,149,658.73
1,149,658.73

5,607.48
5,607.48
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท
เจาหนี้อื่น
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
คุณอารักษ ราษฎรบริหาร
คาใชจายคางจาย
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
คุณวรนาถ บุญปลิก
รวม
ดอกเบี้ยคางจาย
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
คุณวทันยา วงษโอภาสี
คุณรักหนึ่ง พหลโยธิน
คุณวรนาถ บุญปลิก
รวม
เงินกูยืมระยะสั้น
บุคคลที่เกี่ยวของกันในบริษัทยอย
คุณวทันยา วงษโอภาสี
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
คุณรักหนึ่ง พหลโยธิน
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
คุณวรนาถ บุญปลิก
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

-

100.00

-

-

-

1,118,706.97

-

-

-

226,951.00
1,345,657.97

-

-

684,394.39
684,394.39

-

-

12,657.53
7,397.26
20,054.79

2,000,000.00
2,000,000.00

-

-

-

1,500,000.00
1,500,000.00

-

-

-

-

-

2,500,000.00
(2,500,000.00)
-

2,500,000.00
2,500,000.00
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งบการเงินรวม

เงินกูยืมระยะสั้น
บุคคลที่เกี่ยวของกันในบริษัทยอย
คุณยุทธ ชินสุภัคกุล
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
หัก ดอกเบี้ยจายลวงหนา
ยอดคงเหลือปลายป
รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกีย่ วของกัน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
บาท

43,000,000.00
(33,000,000.00)
(34,362.31)
9,965,637.69
13,465,637.69

2,500,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยทั้งจํานวนเปนการใหกูยืม
ในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป เทากันทั้งสองป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคลที่เกี่ยวของกันทั้งจํานวนเปนการกูยืมในรูป
ตั๋วแลกเงิน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.25 -15.00 ตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันเปนการกูยืมของบริษัทยอย
แหงหนึ่งในรูปสัญญากูยืมเงิน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอป ทั้งนี้ผูใหกูไดฟองรองบริษัทยอยในขอหา
ผิดสัญญากูยืมเงิน โดยศาลไดมีคําพิพากษาใหบริษัทยอยชําระเงินจํานวน 2,712,054.79 บาท พรอม
ดอกเบี้ยรอยละ 12 ตอปของเงินตน 2,500,000.00 บาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ
บริษัทยอยไดยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ และศาลอุทธรณไดพิพากษายืนตามศาลชั้นตน คดีจึงถึงที่สุดแลว
ปจจุบันบริษัทยอย ไดมีการจายชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยที่คงคางตามคําสั่งศาลทั้งหมดแลว
44.4 การค้ําประกันระหวางกัน
ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 บริ ษัท ฯ ได นํ าเงิ น ลงทุน ระยะยาวบางส ว นเป น
หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นของบริษัทยอยทางออมและรวมค้าํ ประกันโดยหุน สามัญ
ของบุคคลที่เกี่ยวของกันกับกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ บริษัทยอยแหงหนึ่งและมีกรรมการบริษัทฯ
รวมค้ําประกัน

-
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44.5 คาตอบแทนผูบริหาร
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
44,024,769.03
35,323,198.52
2,417,211.54
1,493,192.50
46,441,980.57
36,816,391.02

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
14,695,637.70
12,824,830.22
402,505.00
349,773.00
15,098,142.70
13,174,603.22

45. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผู
ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ย วกับกิจการซอฟตแวร
ประเภท Enterprise Software และ Digital Content ตามบัตรสงเสริมเลขที่ 1038(7)/2551 โดยบริษทั ไดรบั สิทธิ
ประโยชนบางอยางเชน
(ก) ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่นําเขาจากตางประเทศตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติ
(ข) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปน
ระยะเวลาแปดปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบพาณิชยกิจจนถึงเดือนมีนาคม 2559
เนื่องจากกิจการไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนด
ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
รายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน
รวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กิจการที่ไดรับ

กิจการที่ไมไดรับ

รวม

การสงเสริม

การสงเสริม

บาท

บาท

บาท

-

-

-

กิจการที่ไดรับ

กิจการที่ไมไดรับ

การสงเสริม

การสงเสริม

บาท

บาท

421,585.06
421,585.06

1,820,615.53
3,851,310.00
983,400.00
6,655,325.53

รวม
บาท
2,242,200.59
3,851,310.00
983,400.00
7,076,910.59
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46. รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
ซื้อสินทรัพยถาวรเปนเงินเชื่อ
5,318,992.71
4,590,728.75
ซื้อสินทรัพยถาวรภายใตสัญญาเชาการเงิน
2,366,250.55
470,500.00
ซื้อสินทรัพยโดยการแลกเปลี่ยนกับลูกหนี้บารเตอร
88,660.00
โอนสินทรัพยเพื่อใหเชาเปนอุปกรณ
93,983.23
1,193,900.00
โอนสินทรัพยถาวรเปนสินทรัพยไมมีมีตัวตน
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเปนเงินเชื่อ
235,400.00
26,321,753.21
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขายที่รับรูใน (284,390,550.00)
(163,795,350.00)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกํ าไร(ขาดทุ น )จากการวัด มู ลค า ใหม ข องผลประโยชน
(175,844.00)
(3,216,577.00)
พนักงานที่กําหนดไวที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
โอนเงิ น ให กู ยื ม ระยะสั้ น แก กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น เป น 24,000,000.00
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
โอนดอกเบี้ยคางรับเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
800,000.00
โอนประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน
360,672.00
พนักงานเปนเจาหนี้อื่น
โอนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินเปนเจาหนี้อื่น
151,521.63
คาความนิยมเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
2,002,492.90
สิทธิในการใชเครื่องหมายการคาเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
2,940,000.00
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
4,855,116.12
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
588,000.00
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
500,623.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บาท
บาท
93,983.23
(284,390,550.00)
(163,795,350.00)
(2,711,296.00)
-

(197,329.00)
-

800,000.00
-

-

47. ภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่ าจเกิดขึน้
นอกจากหนี้สิน ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน กลุมบริษัทฯ ยังมีภ าระผูก พัน และ
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้
47.1 ภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน

หนังสือค้ําประกัน
เลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดเปดใช

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ลานบาท
ลานบาท
485.28
743.21
3.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ลานบาท
ลานบาท
2.32
2.47
3.00
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47.2 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากการเปนผูมีสิทธิไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการ
โทรทัศนในระบบดิจิตอล ในหมวดหมูชองรายการขาวสารและสาระ มีอายุตามสัญญา 15 ปนับจาก
วันที่ไดรับใบอนุญาตกลาวคือ ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 โดยบริษัทยอย
ดังกลาวตองจายชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปใหกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน และนําสง
เงิน เขากองทุนวิจัย และพัฒ นากิจ การกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ ในอัตรารอยละ 0.125 – 1.500 ของรายไดกอนหักรายจายที่ไดจากการโฆษณาทั้ง
ทางตรงและทางออมและรายไดอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต หรือตามอัตราและ
ระยะเวลาที่กสทช. ประกาศกําหนด
47.3 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาใหบริก ารโครงขายโทรทัศนร ะบบดิจิต อลกับ
ผูใหบริการโครงขายรายหนึ่งเพื่อขอใชโครงขายจากผูใหบริการโครงขายประเภทที่ใชคลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อเผยแพรชองออกอากาศสัญญาณโทรทัศนเปนระยะเวลา 5 ป นับตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากบริษัทยอยมีความประสงคจะตอระยะเวลาตาม
สัญญาภายหลังจากระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุดลง บริษัทยอยตองแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษร
ใหผูใหบริการโครงขายทราบลวงหนาไมนอยกวา 180 วันกอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา
บริษัทยอยมีภาระผูกพันการจายชําระคาบริการโครงขายซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ดังนี้
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
ลานบาท
ลานบาท
ภายใน 1 ป
60.09
58.34
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
30.95
91.03
รวม
91.04
149.37
47.4 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันกับบุคคลและบริษัทอื่น เกี่ยวกับสัญญาตางๆ ที่มีสาระสําคัญ ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
คาเชา : (ลานบาท)
ภายใน 1 ป
44.91
1 - 5 ป
24.79
รวมคาเชา
69.70
คาเชา : (ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)
ภายใน 1 ป
0.14
รวมคาเชา
0.14

40.39
41.25
81.64
0.14
0.14

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
4.45
4.03
8.48

0.34
0.40
0.74

-

-
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รายละเอียดของสัญญาตางๆมีดังนี้
47.4.1 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันดานสัญญาเชาอาคารสํานักงานกับบริษัท และบุคคลอื่นหลายฉบับ
ระยะเวลาสัญญา ตั้งแต 1-5 ป สัญญาเริ่มตนเดือนมิถุนายน 2557 และสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2564
47.4.2 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาเพื่อใชสัญญาณดาวเทียมกับบริษัทแหงหนึ่ง บริษัทยอยมีภาระผูกพัน
ที่จะตองจายคาบริการตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดเดือนเมษายน 2561
47.4.3 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาเพื่อใชบริการรวมสัญญาณโทรทัศนและวิทยุ ทั้งสัญญาณภาพและ
สัญญาณเสียงกับบริษัทแหงหนึ่ง บริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาบริการตามที่ระบุใน
สัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดเดือนเมษายน 2561
47.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาวาจางผลิตรายการกับบริษัทอื่น โดยมีภาระผูกพัน
ที่จะตองจายคาจางตามสัญญาจํานวนเงิน 13.10 ลานบาท
47.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาแบงเวลาใหดําเนินรายการทางสถานีวิทยุกับ
บริษัทแหงหนึ่ง โดยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาจางตามสัญญาจํานวนเงิน 16.05 ลานบาท
47.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันคาบริการทางกฎหมายกับบริษัทอื่น
จํานวนเงิน 0.35 ลานบาทและ 0.08 ลานบาท ตามลําดับ
47.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทยอยมีภาระผูกพันในสัญญาคาลิขสิทธิ์เพื่อเขาถึงขอมูลวัดผล
ความนิยมในการรับชมโทรทัศนและสัญญากอสรางสินทรัพยถาวร จํานวนเงิน 44.48 ลานบาท และ
57.03 ลานบาท ตามลําดับ
47.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยมีภาระผูกพันในสัญญาใชสิทธิในชื่อและสัญลักษณทางการคากับ
บริษัทแหงหนึ่ง โดยมีภาระผูกพันที่จะตองแบงสวนแบงรายไดจากการใชชื่อและสัญลักษณทางการคา
ในอัตรารอยละ 3 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา
47.10 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ก) ตามที่ก ลาวไวใ นหมายเหตุขอ 10 บริษัทฯ มีงานโครงการที่เกิน กํา หนดระยะเวลา
สงมอบและไดถูกยกเลิก ซึ่งบริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่อาจจะเกิด ขึ้น จากการเรียกรองคาปรับหรือ
คาเสียหายจากการไมปฎิบัติตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังไมไดมีการตั้งประมาณการ
ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว เนื่องจากยังอยูในระหวางการเจรจากับคูสัญญาและยังไมทราบผล
ข) บริษัทฯ มีคดีความฟองรองเพื่อใหลูกหนี้ชําระหนี้ และถูกลูกหนี้ดังกลาวฟองแยงให
บริษัทฯ รับผิดคาปรับและคาเสียหายจํานวนเงิน 2.69 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดตั้งประมาณการหนี้สิน
จากคดีความฟองรองไวแลวทั้งจํานวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ
จายชําระเงินตน จํานวนเงิน 1.76 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จ
ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ

89

ค) บริษัทฯ มีคดีความฟองรองเรื่องการทําผิดสัญญาซื้อขาย ตามคดีหมายเลข ดํา พ.6145/2560
ใหบริษัทฯ รับผิดคาปรับและคาเสียหาย รวมเปนทุนทรัพย 8.36 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ
7.50 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จ ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการขอขยายระยะเวลายื่นคําแกคดีตอศาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังไมไดมีการตั้งประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว
ง) บริษัทยอยมีคดีถูกฟองรอง ดังนี้
คดีหมายเลข
ดํา ย. 262/2558
ดํา อ. 1827/2560
ดํา อ. 1957/2560
ดํา อ. 2322/2560

ศาล
แพง
อาญา
อาญา
แพง

จําเลย
จําเลย 1
จําเลย 2
จําเลย 2
จําเลย 1

ขอหาหรือฐานความผิด
วันนัดพิจารณา
ผิดสัญญากูยืมเงิน
อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
วันที่ 4 มิถุนายน 2561
หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
วันที่ 5 มีนาคม 2561
เรียกรองใหชําระคาเสียหายจํานวนเงิน 802 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป

คดีดังกลาวอยูภายใตกระบวนพิจารณาของศาล อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทยอยเชื่อวา
ผลของคดีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินของบริษัทยอย
48. การจัดประเภทรายการใหม
บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
การจัดประเภทรายการบัญ ชีข องปปจ จุบัน ซึ่งไมมีผลตอกําไร(ขาดทุน )สําหรับปหรือสว นของผูถือหุน
ตามที่ไดรายงานไวแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
ตามที่รายงานไวเดิม จัดประเภทใหม
บาท
บาท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

ตามที่รายงานใหม
บาท

151,201,983.66
175,253,822.89
-

(2,300,000.00)
258,512,000.00
(175,253,822.89)
152,798,519.60
10,346,201.67

148,901,983.66
258,512,000.00
152,798,519.60
10,346,201.67

1,001,218,563.40
10,484,332.11

(256,212,000.00)
12,109,101.62

745,006,563.40
22,593,433.73
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งบการเงินรวม
ตามที่รายงานไวเดิม จัดประเภทใหม
บาท
บาท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น

ตามที่รายงานใหม
บาท

289,713,518.98
219,508,949.24
-

(2,300,000.00)
258,512,000.00
(219,508,949.24)
187,094,210.05
12,271,548.63

287,413,518.98
258,512,000.00
187,094,210.05
12,271,548.63

744,440,617.60
14,205,488.36

(256,212,000.00)
20,143,190.56

488,228,617.60
34,348,678.92

199,013,775.51
-

(198,863,863.02)
198,863,863.02

149,912.49
198,863,863.02

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่รายงานไวเดิม จัดประเภทใหม ตามที่รายงานใหม
บาท
บาท
บาท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สินทรัพยหมุนเวียน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพยหมุนเวียน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

70,519,522.60
-

(70,519,522.60)
68,372,667.83
395,120.35

68,372,667.83
395,120.35

3,560,035.61

1,751,734.42

5,311,770.03

45,992,164.65
-

(45,992,164.65)
42,462,813.38
1,382,496.50

42,462,813.38
1,382,496.50

3,555,968.27

2,146,854.77

5,702,823.04

91

49. เรื่องอืน่
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดกลาวโทษบริษัทฯ
ตอกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) โดยอางเหตุวา
บริษัทฯ รวมกับบุคคลภายนอกอีก 2 ราย เขาลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
ในลักษณะครอบงํากิจการ โดยขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของปอศ.
ทั้งนี้การกลาวโทษของสํานักงาน ก.ล.ต. เปนเพียงจุดเริ่มตนของกระบวนการบังคับใชทางการ
กฎหมายอาญาเทานั้น ภายใตกระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยวา บุคคลใดเปนผูกระทําความผิดกฎหมาย
เปนขั้นตอนในอํานาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟองของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลยพินิจ
ของศาลยุติธรรมตามลําดับ
50. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561
_______________________________________

