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ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย  : บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ช่ือยอหลักทรัพย : NEWS 
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   : วันที่ 8 ตุลาคม 2547 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ 

เลขท่ี 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท : +66 (2) 273-8351  โทรสาร : +66 (2) 273-8359 
เว็บไซต : http://www.newsnetwork.co.th 

ประเภทกิจการและการดําเนินธุรกิจ 
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจส่ือ และในสวนบริษัทประกอบธุรกิจดานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

 สารสนเทศ 
ทุนจดทะเบียน 

ทุนจดทะเบียน 105,650,197,648 บาท 
ทุนชําระแลว 75,650,197,648 บาท 
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

นายทะเบียนหุน 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ต้ังอยูเลขท่ี 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 14 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

ผูสอบบัญชีอนุญาต 
บริษัท บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด 
นางสาววรรญา   พุทธเสถียร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ 
นางสาววราภรณ  อินทรประสิทธิ์  ทะเบียนเลขท่ี 7881 หรือ 
นางสาวชลธิชา  เลิศวิไล   ทะเบียนเลขท่ี 12258 หรือ 
นางสาววราภรณ  พันธภักดีนุพงษ  ทะเบียนเลขท่ี 12261 หรือ 
นางสาวรัชนก  เจนสุวรรณ ทะเบียนเลขท่ี 13765  
128/150-153 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400   
โทรศัพท +66 (2) 214 6464  โทรสาร +66 (2) 215 4772 
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เรียน  ทานผูถือหุน  

 นับต้ังแตป 2563-2564 เปนชวงเวลาแหงความยากลําบากของการทําธุรกิจ ในแทบทุกกิจการ อันเปนผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ที่ไดรับแรงกระแทกอยางหนักหนวงตอเนื่องมาจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

 ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยทั้งป 2564 จึงขยายตัวไดเพียงรอยละ 1.6 แมจะปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง
ถึงรอยละ 6.2 ในป 2563 แตยังถือเปนภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลงในแทบจะทุกดาน มีเพียงการสงออกเทานั้นท่ี
เติบโตขึ้นมาอยางกาวกระโดดเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 18.8 ขณะที่การอุปโภคบริโภคสวนบุคคลเติบโตขึ้นเพียงรอยละ 0.3 
เทานั้น เชนเดียวกับการลงทุนโดยรวมที่ขยายตัวไดเพียงรอยละ 3.4 และอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉล่ียอยูที่รอยละ 1.2 

 ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นชัดวา แทบทุกภาคสวนตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย การปด
กิจการ การลดขนาดองคกร การเลิกจางพนักงาน เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะผลประกอบการของแตละบริษัท
ลดลงอยางมาก จนกระทบตอกระแสเงินสด ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายไดทําไดเพียงแคประคองตัวรอด อาจจะมีบาง
กลุมธุรกิจท่ีไดรับอานิสงสจากพฤติกรรมของผูคนท่ีแปรเปล่ียนไป จากการปดเมือง ปดประเทศ และมาตรการ Work From 
Home ของภาครัฐ นํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่เนนความสะดวก บริการท่ีรวดเร็ว จนขยายตัว
อยางกาวกระโดดจากการปรับแผนธุรกิจ 

 ในกลุมธุรกิจส่ือสารมวลชนแบบด้ังเดิมทุกสถาบัน ที่ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
(Technology Disruption) มาหลายป นับต้ังแตภูมิทัศนของการบริโภคส่ือท่ีเปล่ียนไป จากเทคโนโลยีแพลตฟอรมรูปแบบ
ของส่ือดิจิทัลตาง ๆ สงผลใหการดําเนินธุรกิจของส่ือกระแสหลักอยาง ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ยังคงตองปรับตัว
อยางรุนแรงภายใตพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยี และงบประมาณดานการโฆษณาประชาสัมพันธที่
ลดลงอยางรุนแรงที่สุดในรอบ 30 ป 
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ผลกระทบของสถานการณโควิด-19 ทําใหธุรกิจส่ือตองมีการปรับตัว ปรับขนาดองคกร ควบคุม
คาใชจาย ปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคส่ือที่มีการเปล่ียนแปลง 
และตองการขอมูลแบบ Real Time โดยหันมาเนนการพัฒนาส่ือออนไลนในเครือขายทุกรูปแบบใหมีคุณภาพมากขึ้น เพ่ือ
ตอบโจทยของผูบริโภคส่ือท่ีตองการขอมูลขาวสารถึงตัวที่รวดเร็วมากขึ้น แตจนถึงปจจุบัน รายไดที่เกิดขึ้นจากส่ือออนไลน 
ส่ือดิจิทัลในแพลตฟอรมตาง ๆ แมจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ยังไมสามารถทดแทน หรือชดเชยรายได
โฆษณาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได  

 นอกจากนี้ ส่ือดิจิทัลที่ตองไปพ่ึงแพลตฟอรมดิจิทัลยังตองปรับตัวปฏิบัติตามเงื่อนไขของผูออกแบบ
แพลตฟอรมทําใหตองสูญเสียอัตลักษณในการนําเสนอขอมูลขาวสาร เพราะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข กติกา จึงจะ
สามารถเพิ่มจํานวนผูเขาถึงส่ือ และรายไดจาก Ad Network ที่มีการจัดสรรมาผานระบบออนไลน ตลอดระยะเวลา 1 ปที่
ผานมา บริษัทฯ และธุรกิจส่ือในเครือของบริษัทไดปรับเปล่ียนการทํางานดานธุรกิจส่ือในทุกรูปแบบเพื่อใหสามารถตอบรับ
กับพฤติกรรมการบริโภคส่ือของผูคนในสังคมไทย แมยังคงรักษาความเขมแข็งของการทําหนาที่ส่ือที่สามารถสรางความ
แตกตางในการนําเสนอ ผานส่ิงพิมพ แพลตฟอรมดิจิทัล ทีวี ออนไลน การจัดสัมมนาออนกราวด การจัดสัมมนาออนไลน 
(Virtual Seminar) จนสามารถประคับประคองธุรกิจในกลุมใหสามารถตอบโจทยทางธุรกิจและพฤติกรรมของประชาชนท่ี
ตองการขอมูลแบบ Real Time อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนทําใหธุรกิจส่ือเร่ิมดีขึ้นตามลําดับ แตการเปล่ียนแปลง
ปรับตัวของบริษัทฯ เปนเพียงแคการเร่ิมตนนับหนึ่งเทานั้น ยังจะมีการเปล่ียนแปลงในการดําเนินธุรกิจท่ีมากขึ้นกวานี้เพ่ือ
สรางโอกาสทางธุรกิจใหกับองคกร และมุงม่ันในการหาทางสรางผลตอบแทนท่ีดีกวาใหกับผูถือหุนที่ใหการสนับสนุนมา
อยางตอเนื่อง 

 การเปล่ียนแปลงชุดแรก เปนการตัดขายธุรกิจที่ไมสามารถสรางรายไดหรือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ โดย
ในป 2564 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดมีการจําหนายไปซ่ึงธุรกิจ ที่ไมมีรายไดและผลกําไร และ
ธุรกิจท่ีไมไดมีความสอดคลองกับธุรกิจ ที่บริษัทฯ กําลังมุงเนนในปจจุบัน เพ่ือลดภาระคาใชจาย อาทิเชน ขายเงินลงทุนใน
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (NMG) ซึ่งประกอบธุรกิจส่ิงพิมพและจัดจําหนายหนังสือพิมพ และใหบริการ
ดานส่ือโฆษณาและขาวสารออกไป ในชวงเดือนมิถุนายน 2564 

 จําหนายบริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด (GG) ซึ่งเดิมคือ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเปน
สถานีโทรทัศนขาวผานทีวีดิจิทัล ออกอากาศผานระบบดิจิทัลทีวีและเคเบิลทีวีจานดาวเทียม ชอง 19 ออกไปในชวงเดือน
สิงหาคม 2564 เพราะบริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด มิไดประกอบธุรกิจ และมิไดดําเนินการอื่นใดอันกอใหเกิดรายได แต GG 
ยังคงมีภาระคาใชจายบางประการ เชน คาสอบบัญชี เปนตน ประกอบกับ GG มีขาดทุนสะสมจํานวนมาก แต GG มิไดมี
แผนการดําเนินการใดที่จะทําใหใชประโยชนจากผลขาดทุนสะสมนั้นได 
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 จําหนายเงินลงทุนในบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด (NAT) ซึ่งประกอบธุรกิจประเภท ขอมูลขาวสารและ
การส่ือสาร โดยใหบริการดาน กิจกรรมสํานักขาวส่ือโสตทัศน เพราะผลการดําเนินการของ NAT ในชวงที่ผานมา มีผล
ขาดทุนจากการดําเนินงานมาโดยตลอด อีกท้ังเงินลงทุนในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบางสวนตองถูกตัดจําหนายไป 
เน่ืองจาก Software ที่บริษัทฯ พัฒนาแลวยังไมสามารถใชงานไดจริง หากจะดําเนินการใหเปนไปตามท่ีวางไว NAT 
จะตองลงทุนเพิ่มอีกมาก เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันใหสามารถแขงขันได และไมมีความแนนอนวาจะสําเร็จไดตามเปาหมาย
ที่วางไว 

  การเปล่ียนแปลงชุดที่สอง เปนการปรับธุรกิจที่เคยวางแผนไวในเรื่องธุรกิจบริการ เพ่ือใหตอบรับกับ
สถานการณทางเศรษฐกิจที่แปรเปล่ียนไป โดยหากยังจํากันไดในป 2563 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ ไดมีการเขาลงทุนในบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด (WVT) ซึ่งทําธุรกิจโรงแรมเมอรเคียว 
กรุงเทพ มักกะสัน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 โดยคาดวาจะสามารถ
สรางโอกาสทางธุรกิจใหกับบริษัทได แตทวาผลพวงจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยาวนานและรุนแรงไดสงผลให
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศเผชิญภาวะการหดตัวลงอยางตอเนื่อง ในป 2564 บริษัทฯ จึงไดปรับแผนการ
ทําธุรกิจอีกรอบดวยการขายธุรกิจโรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพ มักกะสัน ออกไปในราคาท่ีสมเหตุสมผล สามารถทํากําไร
จากการขายอยูราว 2% 

 การเปลี่ยนแปลงชุดที่สาม เปนการลงทุนทางธุรกิจเพ่ือสรางอนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดมีการ
อนุมัติใหบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จัดต้ังบริษัทยอยทางออม 2 บริษัท ประกอบดวย 

 1. จัดต้ัง บลน. ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด (TCAP) เพ่ือประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง (การเปนนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน) และทําธุรกิจในการเปนนายหนา ตัวแทน ตัวแทนคาตางประเทศในกิจการและธุรกิจ
ทุกประเภท รวมถึงธุรกิจประกันภัย และการหาสมาชิกใหสมาคมและการคาหลักทรัพยซึ่งไดรับใบอนุญาตจากสํานักงาน
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ใหเปล่ียนช่ือเปน “บริษัทหลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน 
ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด” (“TCAP”) แลว 

 2. จัดต้ัง บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก (ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภท (1) การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย  
(2) การคาหลักทรัพย (3) การจัดจําหนายหลักทรัพย (4) การเปนที่ปรึกษาการลงทุน (5) การจัดการกองทุนรวม (6) การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล (7) กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย (8) การจัดการเงินรวมลงทุน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยแบบ ส หมายถึงการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภท (1) การเปนตัวแทนซ้ือขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (2) การเปนผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (3) การเปนที่ปรึกษาสัญญาซ้ือขายลวงหนา (4) การเปนผูจัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายลวงหนา ปจจุบันอยูระหวางการยื่นขอใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ กับ สํานักงานฯ กลต. และอยูระหวาง
การดําเนินการซ้ือขายสิทธิการเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Broker Seat) 
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 
สารจากประธานกรรมการ 

 

 ในฐานะประธานกรรมการและตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนแจงผูถือหุนวาการลงทุนในสองบริษัทนั้นจะ
ตอบโจทยของการปรับเปล่ียนองคกรในอนาคต โดยจะมีการบูรณาการทํางานของบริษัทยอยที่ Synergy ในแตละองคกรท่ี
มีจุดแข็งแตกตางกันเพื่อใหสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการสราง Community หรือชุมชนขึ้นมาเพ่ือตอบโจทยการทําธุรกิจ 
ซึ่งผูถือหุนและพันธมิตรทางธุรกิจ จะเริ่มเห็นทิศทางการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้นของบริษัทฯ หลังจากนี้เปนตนไป 

 สําหรับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทนั้น ในป 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 840 
ลานบาท ลดลงจากป 2563 ที่มีสินทรัพยรวม 918.36 ลานบาท หนี้สินรวม 104.99  ลานบาท จากป 2563 ที่มีหนี้สินรวม 
313.45 ลานบาท สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากป 2563 ที่มีอยูแค 604.91 ลานบาท เพิ่มเปน 735.01 ลานบาท ซึ่งสะทอน
ความเขมแข็งของสวนทุน 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการ รวมจํานวน 93.05 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอนซ่ึงมี
รายไดรวม 122.51 ลานบาท ลดลงประมาณ 29.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.05 และมีรายไดดอกเบ้ียรับและรายไดอื่น 
ๆ รวม 7.74 ลานบาท ลดลง 17.21 ลานบาท จากปกอน คิดเปนรอยละ 68.98 อยางไรก็ตาม ในป 2564 บริษัทฯ ยังมีกําไร
จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม จํานวน 184.79 ลานบาท 

 ในป 2564 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทุนขายและบริการ รวมจํานวน 57.12 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับป
กอน ซึ่งมีจํานวน 96.16 ลานบาท ลดลง 39.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.60 บริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานรวม 
88.40 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอนท่ีมีคาใชจายราว 108.48 ลานบาท คาใชจายลดลง 20.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
18.51 มีรายการโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยอีก จํานวน 0.71 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอนที่มี 21.17 ลาน
บาท ลดลง 20.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.65 บริษัทฯ มีการรับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมอีกจํานวน 
41.21 ลานบาท และมีตนทุนทางการเงินรวม 0.91 ลานบาทในปปจจุบัน นอกจากน้ีในป 2564 บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุน
จากการดําเนินงานท่ียกเลิกจํานวน 1.22 ลานบาท  

 ในภาพรวมของการดําเนินงานน้ัน บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวดป 2564 ที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด 
โดยมีกําไรจากการดําเนินงานรวม 97,270,000 บาท จากป 2563 ที่ขาดทุนอยูราว 37,808,000 บาท คิดเปนอัตรากําไร
สุทธิตอหุน 0.00129 บาท จากปกอนหนาท่ีขาดทุนสุทธิตอหุนราว 0.00054 บาท  

 อยางไรก็ตาม ในป 2564 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป จํานวน 6.56 ลานบาท เม่ือเทียบ
กับปกอนที่มีกําไร จํานวน 6.62 ลานบาท ทําใหกําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป ลดลงราว 0.06 ลานบาท  
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 
สารจากประธานกรรมการ 

 

 ในทายสุดนี้ ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนวา คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะ
ปรับเปล่ียนการทํางาน การบริหารงานในองคกรใหมีขีดความสามารถในการทําธุรกิจอยางเต็มที่ แมจะมิใชเปน
การทรานฟอรมองคกรในทางธุรกิจอยางเต็มรูปแบบ แตการลงทุนปรับเปล่ียนของบริษัทในการทําธุรกิจหลังจากน้ีไป จะทํา
ใหผูถือหุน พนักงาน พันธมิตร คูคาทั้งหมดไดประโยชนสูงสุด และใครขอยืนยันตอผูถือหุนทุกทานวา คณะกรรมการจะ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง จักทําหนาที่ในฐานะของกรรมการบริษัทในการกํากับทางนโยบายการทําธุรกิจดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะและผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ตองมีความรับผิดรับชอบทั้งตอผูถือหุน 
พันธมิตรทางธุรกิจ คูคา พนักงาน และผูคนในสังคมท่ีมีสวนไดสวนเสียตอการทําธุรกิจ เพื่อใหบริษัทฯ เติบโตไดอยาง
ม่ันคง 

 ไมวาสถานการณทางเศรษฐกิจจะผันผวนอยางไร คณะกรรมการบริษัทขอยืนยันวาจะใชประสบการณ 
ปญญา ความรูความสามารถที่มี นําพาองคกรฝาคล่ืนลมแหงมรสุมนี้ใหได เพื่อสรางโอกาสที่ดีแกองคกรในอนาคต 

 ขอขอบคุณทานผูถือหุน พันธมิตรธุรกิจ สถาบันการเงิน คูคา ลูกคา คณะผูบริหารทุกทาน ที่ไดใหการสนับสนุน
และใหความไววางใจแกบริษัทฯ เปนอยางดีตลอดมา ขอใหทุกทานมีพลังในการฟนฝาอุปสรรคในการดํารงชีวิต เปยมไป
ดวยปญญาและมีสติในการตัดสินใจ                                                                                                 
               
 
   
 
 นายบากบั่น  บุญเลิศ 
 ประธานกรรมการ 
 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
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VISION AND MISSION 
วิสัยทัศนและพันธกจิ 

 

 
วิสัยทัศน 

การกาวทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความหลากหลาย ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม 

 
 

พันธกิจ 

1.  มุงม่ันทํางานอยางมืออาชีพ 
2.  ไมหยุดพัฒนา แสวงหาโอกาสใหม ๆ 
3.  เช่ือมโยงพันธมิตร สรางเครือขายธุรกิจใหครบวงจร 
4.  เสริมสรางศักยภาพ เพื่อดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน 
5.  เขาถึงกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
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อัตราสวนทางการเงิน 
 

หนวย 2564 2563 2562 

 
อัตราสวนสภาพคลอง 

        

  อัตราสวนสภาพคลอง เทา                1.12                 0.47                3.70 

  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  เทา                1.12                 0.47                3.68 

  อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา คร้ัง                2.62                 2.17                5.59 

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน            139.00             168.00              65.00 

  อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ คร้ัง              42.24               32.64              39.91 

  ระยะเวลาในการจําหนาย (ขาย) สินคา วัน                9.00               11.00               9.00 

  อัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา คร้ัง                2.66                 2.33                2.93 

  ระยะเวลาจายชําระหนี้ วัน            137.00             157.00            125.00 

  ระยะเวลาท่ีตองใชลงทุน (Cash Cycle) วัน              11.00               22.00           (51.00) 

      

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     

  อัตรากําไรขั้นตน %              38.62               21.51              33.91 

  อัตรากําไรจากผลการดําเนินงาน %            151.28             (38.22)          (34.77) 

  อัตรากําไรสุทธิ %            104.53             (30.86)            51.52 

  อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน %              13.23               (6.25)             86.81 

      

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม %              11.58               (4.12)             69.83 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร %              68.77             (33.59)           343.16  

  อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม คร้ัง                0.11                 0.13               0.46  

      

อัตราสวนวิเคราะหนโนบายทางการเงิน     

  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา                0.14                 0.52               0.24  

  อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทา            154.23             (61.43)  -  

  อัตราการจายเงินปนผล %  -   -   -  
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สวนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 

1.   โครงสรางและการดําเนนิงานของกลุมบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

กลุมบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจส่ือเปนธุรกิจหลัก โดยในสวนบริษัท นิวส 
เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการจําหนาย ติดต้ัง และพัฒนาระบบสารสนเทศในดานของซอฟตแวร 
รวมถึงใหคําปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) ทั้งการวางระบบเครือขาย (Network)  
การจัดหาอุปกรณ (Hardware) และพัฒนาโปรแกรม (Software Development) ตามความตองการของลูกคา เพื่อเปนการ
สรางความเช่ือม่ันในผลิตภัณฑและความไววางใจในการใหบริการของบริษัทฯ เราจึงมีความมุงม่ันในการใหบริการตาง ๆ ใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน ตอมาบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของการเติบโตของธุรกิจส่ือ จึงไดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจส่ือ รวมถึงการ
ลงทุนธุรกิจที่มีสินทรัพยที่มีตัวตนหรือถาวรหรือที่ไมไดพึ่งพาความสามารถของบุคลากรเพียงอยางเดียวเพ่ือสงเสริมความ
ม่ันคงและเสถียรภาพอยางย่ังยืนของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ไดพิจารณาทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสอดคลองโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 
โดยป 2564 บริษัทฯ เห็นวายังใหวิสัยทัศนและพันธกิจไวเหมือนเชนปกอน 

วิสัยทัศน 
 การกาวทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความหลากหลาย ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

พันธกิจ 
1. มุงม่ันทํางานอยางมืออาชีพ  
2. ไมหยุดพัฒนา แสวงหาโอกาสใหมๆ  
3. เช่ือมโยงพันธมิตร สรางเครือขายธุรกิจใหครบวงจร  
4. เสริมสรางศักยภาพ เพื่อดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน 
5. เขาถึงกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม 

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

ป 2553  บริษัทฯ ขยายธุรกิจและเปดบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น ไดแก บริษัท สปริง คอรปอเรช่ัน จํากัด และบริษัท
โซลูชั่น คอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

 บริษัทฯ ผานการรับรองจาก BVQI (Thailand) Limited วากระบวนการทํางานของบริษัทไดมาตรฐาน 
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 
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ป 2554  เดือนมกราคม ยายสํานักงานมาที่ เลขท่ี 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อรองรับจํานวนพนักงานของบริษัท
ที่เพิ่มขึ้น 

 เดือนมกราคม บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด (บริษัทยอย) ซื้อหุนสามัญในบริษัท รวมมือรวมใจ 
จํากัด จากผูถือหุนเดิม รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว 

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

 เดือนมิถุนายน บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 424,424,386 บาท เปน 424,424,384 บาท 

 เดือนกรกฎาคม บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 424,424,384 บาท เปน 2,912,369,800 ซึ่งเปน
การเพิ่มทุนโดยผูถือหุนกลุมเดิม ซึ่งเปนทุนชําระแลว 1,515,258,000 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่
เติบโตขึ้น 

 เดือนกันยายน บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน 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 ใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑเทคโนโลยีดานการเรียนการสอน 

ป 2556  เดือนกุมภาพันธ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) ลงทุนใน บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล 
โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด จากผูถือหุนเดิม รอยละ 90% ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว 

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

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

 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ไดเขารวมประมูลขอรับใบอนุญาตใหใช
คล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนทางธุรกิจระดับชาติ (หมวดหมูชองรายการขาวสารและสาระ) โดย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (“กสทช”) 

ป 2557  เดือนกุมภาพันธ บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,712,369,800 บาท เปน 3,299,369,800 บาท
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3,299,369,800 บาท เปน 6,524,094,143 บาท 

 เดือนตุลาคม บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 6,524,094,143 บาท เปน 100,680,660,688 บาท 
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ป 2558 

 

 เดือนเมษายน บริษัทฯ เปล่ียนช่ือจาก บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท 
นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และเปล่ียนช่ือยอหลักทรัพยจากเดิม “SLC” เปน “NEWS” 
และไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไว จากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปน มูลคาหุนที่
ตราไวหุนละ 5 บาท  

ป 2559 

 

 

 

 เดือน เมษายน บริษัทฯ ไดจดทะเบียนลดทุนจาก 43,684,661,600 บาท เปน 43,479,374,400 บาท 
และจดเพิ่มทุนหุนสามัญเพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 
43,479,374,400 บาท เปน 73,479,374,400 บาท 

 เดือนกันยายน บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอย) ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทยอย
ทางออม ไดแก บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด  

 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ไดรับอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคา ฐานเศรษฐกิจ เพื่อผลิต
และจําหนายหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ เปนระยะเวลา 30 ป  

 เดือนธันวาคม บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาความรวมมือ กับบริษัท 
เทอรเนอร บรอดคาสติ้ง ซิสเท็ม เอเชีย แปซิฟค อิงค ซึ่งเปนผูบริหารสถานีโทรทัศน ซีเอ็นเอ็น อินเตอร
เนช่ันแนล ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค เพื่อเปนพันธมิตรในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 

ป 2560 

 

 เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ไดจดทะเบียนลดทุนจาก 73,479,374,700 บาท เปน 42,540,504,235 บาท 
และจดเพิ่มทุนหุนสามัญเพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 
42,540,504,235 บาท เปน 281,961,297,580 บาท 

ป 2561 

 

 เดือนสิงหาคม บริษัทฯ ไดผานการรับรองการตรวจจาก Bureau Verities Certification (Thailand) 
Ltd. เพื่อ Upgrade มาตรฐาน ISO 9001:2008 เปน มาตรฐาน ISO 9001:2015 

  เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ไดจดทะเบียนลดทุนจาก 281,961,297,580 บาท เปน 132,430,426,881 
บาท และจดเพิ่มทุนหุนสามัญเพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนดิมตามสัดสวนและ
บุคคลในวงจํากัดจากทุนจดทะเบียนเดิม 132,430,426,881 บาท เปน 200,317,937,992 บาท  

ป 2562  เดือนเมษายน บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ไดย่ืนหนังสือขอคืนใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี
เพื่อใหบริการในระบบดิจิตอล จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) ภายใตคําส่ังหัวหนา คสช ที่ 4/2562 

 เดือนมิถุนายน สํานักงาน กสทช. ไดมีหนังสือแจงเห็นชอบการคืนใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อให
บริการในระบบดิจิตอลของ บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด  

 เดือนสิงหาคม ไดยุติการใหบริการโทรทัศนดิจิตอล เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
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ป 2563  เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ไดจดทะเบียนลดทุนจาก 200,317,937,992 บาท เปน 130,807,738,896 
บาท  

 เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 130,807,738,896 บาท เปน 160,807,738,896 
บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนดิมตามสัดสวน 

 บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด (บริษัทยอย) ไดเปล่ียนช่ือเปน บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด 

 บริษัทฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย จํากัด จัดต้ังบริษัทยอยทางออมแหงใหม ไดแก บริษัท ฐานเศรษฐกิจ 
แคปปตอล จํากัด ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจการเปนนายหนา ตัวแทน ตัวแทนคา
ตางประเทศในกิจการและธุรกิจทุกประเภท รวมถึงธุรกิจประกันภัย รวมถึงรวมลงทุนในบริษัท แนทบิส
สิเนส คอนเน็คท จํากัด ซึ่งใหบริการขอมูลขาวสารเก่ียวกับเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ผานระบบ
แอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือ 

 บริษัทฯ  ยุติการดําเนินงานสวนงานธุรกิจชีวอนามัย  เนื่องจากจําหนายหุนที่ ถืออยูในบริษัท   
เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด (บริษัทยอย) ในชวงปลายเดือนกรกฎาคม  

 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเลิก บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) ซึ่งไมมีการดําเนินงานแลว 

 เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจาก 67,887,512,226 บาท เปน 
74,628,861,756 บาท อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน 

 บริษัทยอย 2 แหงมีการปรับโครงสรางทุน ไดแก บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย ไดเพิ่มทุนจากเดิม
160,000,000 บาท เปน 301,250,000 บาท และบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ไดเพิ่มทุนจาก
เดิม 5,000,000 บาท เปน  200,750,000 บาท 

 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ภายใตมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2563 
เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 โดยไดเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 ของหุนทั้งหมดของบริษัท เว็ลธ 
เวนเจอรส จํากัด รวมถึงไดรับโอนสิทธิเรียกรองในหน้ีเงินกูยืมของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด เปน
จํานวนเงิน138,450,599.71 บาท เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

 บริษัทฯ ไดรับเงินจากการขายหุนที่ถืออยูในบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด (ปจจุบันช่ือ บริษัท ไทย นิวส 
แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด) จํานวนเงิน 164,403,759.95บาท เม่ือเดือนธันวาคม 2563 
โดยมีขอตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในหุนที่ซื้อขายในวันที่ 29 มกราคม 2564 
 

ป 2564  เดือนมกราคม ไดโอนกรรมสิทธิ์ในหุนของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ใหกับผูถือหุนตามสัญญา 

 เดือนมีนาคม บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอย) ไดจัดต้ังบริษัทยอยทางออมแหง
ใหม ไดแก บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เปนธุรกิจซ้ือขายหลักทรัพยแบบ
ครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา ในรูปแบบของ Application ที่ไดทําการพัฒนาขึ้น 
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 เดือนเมษายน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดรับใบอนุญาตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหเปล่ียนช่ือเปน “บริษัทหลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ 
แคปพิตอล จํากัด” 

 เดือนมิถุนายน บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 74,628,861,756บาท เปน 75,650,197,648 ซึ่ง
เปนการเพิ่มทุนตามการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 6 (NEWS-W6) 

 เดือนมิถุนายน บริษัทฯ ไดมีการจําหนายไปซ่ึงหุนสามัญ ของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 
จํานวน 76,947,150 บาท  

 เดือนสิงหาคม บริษัทฯ ไดจําหนายหุนในบริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด เนื่องจากมิไดประกอบธุรกิจ และ
มิไดดําเนินการอื่นใดอันกอใหเกิดรายได  

 เดือนกันยายน บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด (NAT) 

 เดือนกันยายน บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
20,000,000 บาท เปน 100,000,000 บาท  

 เดือนพฤศจิกายน บริษัทหลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด 
(บริษัทยอยทางออม) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จํานวน 10,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 
จํานวน 25,000,000 บาท   

 เดือนธันวาคม บริษัทฯ ไดลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจํานวน 160,872,208,595 บาท เปน
ทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 75,650,197,648 บาท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 
75,650,197,648 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 105,650,197,648 บาท  

 เดือนธันวาคม ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการ
จําหนายไปซ่ึงหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด จํานวน 40% ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด เปนจํานวนเงิน 432,395,882.30 บาท และสิทธิเรียกรองในหนี้ของ
เงินกูบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด เปนจํานวนเงิน 142,604,117.70 บาท ซึ่งคาดวาการซ้ือขายจะ
เสร็จสมบูรณในตนป 2565 

 เดือนธันวาคม บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดเขาทําธุรกรรมซ้ือขายและรับโอน
ทรัพยสิน (Broker Seat) กับบริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) จํานวน 120 ลาน
บาท ซึ่งรายการดังกลาวถือเปนรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย โดยมีการชําระเงินมัดจําไปแลวจํานวน 50 
ลานบาท 
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1.3      การใชเงินทีไ่ดจากการเสนอการขายตราสารทุนเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม 
         -ไมมี – 

1.4   ขอผูกพันที่บริษัทใหคํามั่นในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยหรือเงื่อนไขการขอนุญาต 
  ของสํานักงาน (ถามี) และ/หรอืเงื่อนไขการรบัหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย (ถามี) 

         -ไมมี – 

1.5  ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ช่ือยอหลักทรัพย NEWS 

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย วันที่ 8 ตุลาคม 2547 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 
เลขท่ี 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ ซอยเฉยพวง 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท +66 (2) 273-8351    
โทรสาร +66 (2) 273-8359 
http://www.newsnetwork.co.th 

Address 
333  Lao Peng Nguan 1 Tower, 27th Floor, Zone A, 
Soi Choeiphuang,  Vibhavadi-Rangsit Road,  
Chomphon, Chatuchak, Bangkok  10900  
Tel. +66 (2) 273-8351  
Fax. +66 (2) 273-8359    
http://www.newsnetwork.co.th 

ประเภทกิจการและการดําเนินธุรกิจ 

ส่ือ จําหนาย ติดต้ัง และพัฒนาซอฟตแวรและใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Type of Business and Nature of Operation 

Media and develop, sell, training, services and 
supports in information technology 

ทุนจดทะเบียน 
ทุนจดทะเบียน : 105,650,197,648  บาท  
ทุนชําระแลว : 75,650,197,648  บาท  
ชนิดของหุน :  หุนสามัญ 
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ : 1 บาท 
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด : 75,650,197,648 หุน 

Share Capital 
Registered :  105,650,197,648  THB  
Paid-up :  75,650,197,648 THB  
Types of shares :  Ordinary shares 
Shares at Par Value :  1 THB  
All shares sold :  75,650,197,648 Shares 
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1.6  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.6.1  โครงสรางรายได 

 

สินคาและบริการ ดําเนินการโดย 
2564 2563 2562 

จํานวน
เงิน 

% 
จํานวน
เงิน 

% 
จํานวน
เงิน 

% 

สวนงานธุรกิจจําหนายสินคา เทคโนโลยี
และใหบริการปรึกษา และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) 

100 0.11 - - 1,129 0.35

ผลิตภัณฑซอฟตแวร   
ผลิตภัณฑฮารดแวร   
การบํารุงรักษาและบริการอื่น   

สวนงานธุรกิจสื่อ   
โทรทัศนระบบสื่อดิจิตัล บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด (ช่ือเดิมบริษัท 92,952 99.89 99,282 81.04 262,015 80.52
ผลิตรายการวิทยุ สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด) (ขายเงิน
หนังสือพมิพฐานเศรษฐกิจ ลงทุนในบริษัทยอยในระหวางป 2564)
โฆษณาออนไลนบน บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด
แพลตฟอรมโซเชียล บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด (ขายเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยระหวางป 2564)

สวนงานธุรกิจจําหนายและใหบริการ
ติดต้ัง        

ระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และตรวจสอบชีวอนามัย 

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิ
เกรเตอร จํากัด (ขายเงินลงทุนใน บริษัท
ยอยในระหวางป 2563) 

- - 23,226 18.96 62,264 19.13

รวม 93,052 100.00 122,508 100.00 325,408 100.00 

หมายเหตุ  
 - ในป 2564 บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจประกอบดวย 2 สวนธุรกิจ ไดแก สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยีและ
ใหบริการปรึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศ และสวนงานธุรกิจสื่อ ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพและส่ือออนไลน สําหรับสวนงานธุรกิจจําหนายและ
ใหบริการติดต้ังระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย ไดมีการขายบริษัทยอยที่ดําเนินงานในสวนนี้ออกไปในระหวางป 2563 
 - สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยีและใหบริการปรึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศ มีสัดสวนรายไดรอยละ 0.11 สวนงาน
ธุรกิจสื่อ มีสัดสวนรายไดรอยละ 99.89 สวนงานธุรกิจจําหนายเคร่ืองมือและอุปกรณ และใหบริการติดต้ังระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
ตรวจสอบชีวอนามัย มีสัดสวนรายไดรอยละ 0.00 

 
 
 
 
 
 

(หนวย : พันบาท)
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1.6.2  ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
1.6.2.1  ลักษณะของผลิตภัณฑ 

กลุมบริษัทประกอบธุรกิจส่ือเปนธุรกิจหลักโดยในสวนของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจดานเปนผูใหบริการดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงสรางธุรกิจแบงไดดังนี้ 

1. ธุรกิจส่ือ 
1.1 ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ และจัดงานสัมนาและอบรมดานวิชาการโดยเฉพาะอยางย่ิงดานธุรกิจ 

 1.2 ใหบริการผลิตเนื้อหา (Content Provider) ผานชองทางส่ือใหมและส่ือโซเช่ียล เชน เว็บไซต, ส่ือออนไลน 
และส่ือผานโทรศัพทมือถือ เปนตน โดยขณะนี้อยูระหวางการทบทวนธุรกิจ 

 1.3 ธุรกิจใหบริการขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ผานระบบแอพพลิเคชั่นโทรศัพทมือถือ 
 1.4 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่เพื่อใหบริการในระบบดิจิตอล จาก

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ซึ่งปจจุบันบริษัท สปริงนิวส 
เทเลวิชั่น จํากัด ไดคืนใบอนุญาตฯ และยุติการดําเนินธุรกิจใหบริการผานส่ือโทรทัศน 

1.5 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด เดิมดําเนินงานดานผลิตรายการโทรทัศน และบริหารส่ือโฆษณา โดยปจจุบันได
ยุติการดําเนินงานแลว 

1.6 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด เดิมดําเนินงานสถานีวิทยุ "สปริงเรดิโอ" และการรับดําเนินการดาน
ส่ือประชาสัมพันธใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนโดยปจจุบันไดยุติการดําเนินการแลว 

1.7  บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด (บริษัทรวม) ใหบริการขอมูล ขาวสารเก่ียวกับเศรษฐกิจการเงิน และ
การลงทุน (ไดมีการขายเงินลงทุนออกไปในระหวางป 2564) 

2. กลุมธุรกิจเทคโนโลยี  
 บริษัทฯ ไดมีการจัดหาโซลูชั่นที่เก่ียวของกับนวัตกรรมเขามาเพื่อปรับเปล่ียนหรือตอยอดสินคาทางดาน

นวัตกรรมตาง ๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการในเร่ืองความทันสมัยและแปลกใหมใหกับลูกคา รวมถึงเพื่อนํา
เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยในการบริการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือการนําเสนอตาง ๆ มีความรวดเร็ว ชัดเจน 
ประหยัด และดึงดูดใจมากขึ้น รวมถึงชวยเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑหรือบริการของลูกคาได 

 3. กลุมธุรกิจผลิตภัณฑฮารดแวร รวมทั้งงานพัฒนาและวางระบบ 
 บริษัทฯ ขายพวงอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมไปกับผลิตภัณฑซอฟตแวร โดยเปนการ

ขายในงานโครงการที่มีขอกําหนดใหบริษัทเปนผูติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวมทั้งซอฟตแวรและฮารดแวรเขาดวยกัน 
รวมถึงงานบริการออกแบบ จัดหา พัฒนา และติดต้ังระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศ เชน ระบบจัดเก็บขอมูล ระบบ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลระบบเช่ือมตอเครือขายภายในและนอกองคกร (เชน Intranet, LAN, WAN, Unified 
Communication) และระบบซอฟตแวรบริหารจัดการและสารสนเทศ เปนตน 
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4. กลุมธุรกิจใหม 
 เพื่อลดการกระจุกตัวของแหลงรายไดเพียงกลุมธุรกิจส่ือ บริษัทฯ จึงไดพิจารณาขยายชองทางหารายไดโดยการ

พิจารณาเขารวมลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อเปนการกระจายความเส่ียงและไมพึ่งพาธุรกิจที่อาจไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีหรือความตองการอยางรวดเร็ว (Disruption) 

 4.1 บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด (บริษัทรวม) ประกอบธุรกิจโรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพ มักกะสัน เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยาวนาน บริษัทฯ จึงไดปรับแผนการทําธุรกิจ โดยทําการขายธุรกิจ
โรงแรมออกไป 
   4.2 บริษัท หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด (บริษัทยอยทางออม) 
ประกอบธุรกิจประเภทกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยใหบริการดานกิจกรรมการจัดการหลักทรัพยการลงทุนและ
กองทุน (ยกเวน กองทุนบําเหน็จบํานาญ) 
   4.3  บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม)  ประกอบธุรกิจใหบริการดานนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย
แบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา  

1.7 การตลาดและการแขงขัน 
1.7.1 นโยบายการแขงขันและจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท 

1. ธุรกิจส่ือ มีบริษัทยอยทางออมและบริษัทรวมของบริษัทฯ เปนผูดําเนินงาน โดยมีรายไดหลักมาจากคาโฆษณา 
การรับจางทํา Content ในสวนรายไดจากส่ือสมัยใหม รวมถึงรายไดรองมาจากการจัดสัมมนา หรืองาน Events ตาง ๆ ตาม
ความตองการของลูกคา ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดส่ือออนไลนเติบโตคอนขางสูงโดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงสถานการณโควิด-19 แต
ในขณะเดียวกันก็มีผูประกอบการรายเล็กรายนอยที่แขงขันกันอยู รวมถึงการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและวิธีการบริโภคสื่อ
ของกลุมเปาหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากส่ือหลักเปนส่ือออนไลนและส่ือโซเชี่ยล บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายเพื่อใหธุรกิจส่ือ
ในเครือสามารถแข็งขันในตลาดได ดังนี้ 

 การจัดสัมมนาและอีเวนท โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและการลงทุน 

 เพิ่มการหารายไดผานส่ือออนไลน 

นโยบายเพิ่มเติมเพื่อรุกตลาดส่ือใหมหรือส่ืออินเตอรเน็ตอยางเต็มรูปแบบ โดยขยายสัดสวนของเน้ือหาที่จะ
ตอบสนองไลฟสไตลของผูบริโภคและเขาถึงกลุมผูบริโภคมากขึ้น ทั้งในสวนเนื้อหาดานเศรษฐกิจ สุขภาพ และเนื้อหาขาวท่ี
เจาะลึก ทันเหตุการณ ที่อยูในความสนใจของสังคม รวมถึงการขยายฐานรายไดจากการจัดสัมมนาหรืออีเวนทเพิ่มมากขึ้น  

ทั้งนี้ หากสถานการณโควิด-19 เร่ิมคล่ีคลาย คาดการณวาเศรษฐกิจโดยรวมนาจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น 
ภาพรวมของสื่อนิวมีเดีย การจัดสัมมนา ในป 2565 จะมีสัดสวนการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และคาดวารายไดของกลุมบริษัทฯ 
จะมีแนวโนมดีขึ้น 

 2. ธุรกิจเทคโนโลยี ที่บริษัทฯ ดําเนินการอยู โดยถือวาอยูในธุรกิจที่มีการแขงขันและมีการเปล่ียนแปลงคอนขางสูง 
โดยมีปจจัยหลักมาจากตลาดบริการส่ือสาร โดยเฉพาะการใชงานผานส่ือออนไลนและโมบายอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนผลมาจาก
ความนิยมรับขาวสารทางส่ือออนไลนและส่ือโซเชียลมีเดียในชวง Work From Home มากขึ้น ในขณะที่ตลาดคอมพิวเตอรมี
การนํา Artificial Intelligence (AI) cloud computing และ big data เพื่อนํามาจัดการและวิเคราะหขอมูลขององคกรขนาด
กลางและขนาดใหญเพิ่มขึ้น ซึ่งเดิมบริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจ โดยเนนดาน System Integration โดยเปนผูจัดหาท้ัง
ฮารดแวร ซอฟทแวร ระบบส่ือสารเครือขาย และการใหบริการอยางครบวงจร แตดวยการแขงขันที่ผูประกอบการรายใหญหัน
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มาทํา ดาน System Integration เองมากขึ้น บริษัทฯ จึงอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการเขารวมเปนพันธมิตรใน
โครงการตาง ๆ ที่สามารถนําเทคโนโลยีอันจะเปนการตอขยายโอกาสทางการตลาดของบริษัทฯ ใหไดมากขึ้น  

 3. ธุรกิจใหม โดยเปนกลุมธุรกิจที่ไมไดพึ่งพาเทคโนโลยี หรือพึ่งพาบุคลากรเพียงอยางเดียว ไดแก ธุรกิจ 
FinTech ภายใตโครงสรางบริหารของ NEWS ที่ต้ังใจที่จะเปนผูใหบริการรายแรก ๆ ของประเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการเขาถึงกลุมผูใชบริการไดกอน พรอมครอบครองสวนแบงทางการตลาดไดครอบคลุม ซึ่งจะสามารถชวยใหนักลงทุน
สามารถมีอิสระในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น และเปนนวัตกรรมใหมของธุรกิจทางการเงิน โดยพัฒนามาจาก pain point ที่
บรรดานักลงทุนหรือผูใชบริการทางการเงินเคยเจอ 

1.7.2 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการ   
เนื่องจากกลุมบริษัทมีบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจส่ือมวลชนหลากหลายดานจึงมีผลิตภัณฑและบริการดานเนื้อหาที่มี

ความเฉพาะตัวและมีการผสมผสานหลากหลายของรูปแบบขอมูล แมวาลูกคารายใหญยังคงเปนบริษัทขายส่ือโฆษณา 
(Media Agencies) ก็ตาม แตแนวโนมของลูกคาที่ติดตอตรงก็มีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การทําการตลาดจึงตองมีเปาหมายเพื่อใหมี
ผูชมที่มีกลุมเปาหมายความหลากหลายมากขึ้น เพื่อใหผูบริโภคและลูกคาทุกเพศทุกวัยไดรับรูในภาพลักษณและเอกลักษณ
ของเน้ือหาของบริษัทฯ อันทําใหจะไดรับความนิยมในวงกวางมากขึ้น 

 นอกจากนี้ ในธุรกิจ Fintech บริษัทฯ ไดพัฒนามาจาก pain point ที่บรรดานักลงทุนหรือผูใชบริการทางการเงินเคย
เจอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเขาถึงกลุมผูใชบริการไดกอน ซึ่งจะเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันในตลาดให
เพิ่มมากขึ้น 

1.7.2.1 สถานะการแขงขันภายในอุตสาหกรรมส่ือและการจัดสัมมนาหรืออีเวนท 
เนื่องจากแนวโนมส่ือออนไลนที่มีการเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงความนิยมและผลตอบรับจากการจัดสัมมนา

หรืออีเวนทที่มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น อาจสงผลกระทบตอธุรกิจในเครือของบริษัท ดังนั้นกลุมบริษัทฯ จึงมุงเนนการจัดหาพันธมิตร
เพื่อลดอัตราการแขงขันและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันในตลาดใหเพิ่มสูงขึ้น 

1.7.2.2 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ  
 กลุมธุรกิจส่ือ บริษัทยอยของบริษัทเปนผูผลิตเนื้อหารวมถึงดูแลส่ือในเครือดวยตนเอง 100% ในสวนธุรกิจเทคโนโลยี 
บริษัทฯ จะจัดหาจากคูคาที่เช่ือถือได 
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1.7.2.3 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ  
 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

อุปกรณ 
งบการเงินรวม 

สวนปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองตกแตง ติดตั้ง
และเคร่ืองใชสาํนักงาน 

ยานพาหนะ อุปกรณ สินทรัพยระหวาง
ติดต้ัง 

รวม 

บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ราคาทุน 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564        -     16,527,491.39 607,200.00 477,439.72            -  17,612,131.11 
ซื้อสินทรัพย  350,000.00       3,067,265.69           - 184,189.18 1,218,934.08    4,820,388.95 
จําหนายสินทรัพย         - (981,300.13)           -               -               - (981,300.13) 
ตัดจําหนายสินทรัพย         - (3,847,507.82)           -              -              - (3,847,507.82) 
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย        - (717,000.00)           -              -              - (717,000.00) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 350,000.00     14,048,949.13 607,200.00 661,628.90 1,218,934.08 16,886,712.11 
คาเส่ือมราคาสะสม       
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564              - (14,127,808.66)  (607,199.00) (309,805.29)             - (15,044,812.95) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป  (32,027.31) (487,340.00)           - (102,513.31)             - (621,880.62) 
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับสวนท่ีจําหนาย              -         673,736.49           -               -             -       673,736.49 
คาเส่ือมราคาสะสมสาหรับสวนท่ีตัดจําหนาย              -      2,416,485.04           -               -             -     2,416,485.04 
คาเส่ือมราคาสะสมลดลงจากการจําหนาย        
เงินลงทุนในบริษัทยอย             -         681,150.00           -               -             -       681,150.00 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (32,027.31) (10,843,777.13) (607,199.00)  (412,318.60)             - (11,895,322.04) 
มูลคาตามบัญชี       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 317,972.69      3,205,172.00             1.00       249,310.30 1,218,934.08     4,991,390.07 
คาเส่ือมราคาสําหรับป 
ป 2564 (รวมอยูในตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 0.21 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 0.41 ลานบาท)  621,880.62 
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สินทรัพยไมมีตัวตน 
  งบการเงินรวม 
 โปรแกรม

สําเร็จรูป 
      ลิขสิทธิ์สารคดี      

       และเพลง 
สิทธิในการใช       

เคร่ืองหมายการคา 
   สินทรัพย   

    ระหวางพัฒนา 
       รวม 

 บาท         บาท   บาท      บาท          บาท 
ราคาทุน      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564    534,530.19 (1,695,000.00) 122,940,000.00                        -   125,169,530.19 
ซื้อสินทรัพย     125,000.00                       -                       - 23,250,000.00     23,375,000.00 
จําหนาย             - (1,695,000.00)                       -                       - (1,695,000.00) 
ตัดจําหนายสินทรัพย (45,814.45)                       -                       -                       - (45,814.45) 
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (468,715.74)                       -                       -                       - (468,715.74) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564   534,530.19            1,695,000.00 122,940,000.00 23,250,000.00   146,335,000.00 
คาตัดจําหนาย      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564  (283,926.40)                       - (17,705,605.52)                        - (17,989,531.92) 
คาตัดจําหนายสําหรับป  (140,195.39)                       - (4,098,000.01)                        - (4,238,195.40) 
คาตัดจําหนายสะสมลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัทยอย 

   414,590.27                       -                       -                       -          414,590.27 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (9,531.52)                       - (21,803,605.53)                        - (21,813,137.05) 
คาเผื่อการดอยคา      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564             - (1,695,000.00)                       -                       - (1,695,000.00) 
โอนกลับคาเผ่ือการดอยคา             - (1,695,000.00)                       -                       -       1,695,000.00 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564             -                       -                       -                       -                       - 
มูลคาตามบัญชี      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564   135,468.48                       - 101,136,394.47  23,250,000.00 124,521,862.95 

คาตัดจําหนายสําหรับป      
ป 2564 (รวมอยูในตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 4.10 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 0.14 ลานบาท)             4,238,195.40
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 งบการเงินรวม 
 โปรแกรมสําเร็จรูป ลิขสิทธิ์สารคดี 

และเพลง 
สิทธิในการใช 

เคร่ืองหมายการคา 
รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
ราคาทุน     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563                6,212,873.64         122,735,493.24     122,940,000.00         251,888,366.88 
ซื้อสินทรัพย                      20,000.00                       -                       -                   20,000.00 
รับโอน/(โอนออก)                        -                       -       28,956,712.42            28,956,712.42 
จําหนายสินทรัพย  (1,206,970.87) (23,173,899.55)                       - (24,380,870.42) 
ตัดจําหนายสินทรัพย (160,000.00) (97,866,593.69)                       - (98,026,593.69) 
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  (225,050.00)                       -                       - (225,050.00) 
โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย  (4,106,322.58)                       - (28,956,712.42)  (33,063,035.00) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563                 534,530.19           1,695,000.00       122,940,000.00          125,169,530.19 
คาตัดจําหนาย     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (2,487,138.13) (100,938,053.43) (13,607,605.51)  (117,032,797.07) 
คาตัดจําหนายสําหรับป  (860,074.70) (41,239.92) (4,703,886.66)  (5,605,201.28) 
คาตัดจําหนายสะสมท่ีจัดจําหนาย                  895,232.65            3,900,063.48                   -              4,795,296.13 
คาตัดจําหนายสะสมสําหรับสวนท่ีตัดจําหนาย                     61,457.15          97,079,229.87                   -             97,140,687.02 
คาตัดจําหนายสะสมลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัทยอย  

                   90,045.00                  -                   -                  407,461.97 

โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย               2,016,551.63                  -               605,886.65               2,622,438.28 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 (283,926.40)                  - (17,705,605.52) (17,989,531.92) 
คาเผื่อการดอยคา     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (98,542.85) (617,148.88)                       - (715,691.73) 
ขาดทุนจากการดอยคาสําหรับป                       - (1,695,000.00) (4,852,960.96)  (6,547,960.96) 
โอนกลับคาเผ่ือการดอยคา                    98,542.85               617,148.88                       -                  715,691.73 
โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย                       -                     -            4,852,960.96               4,852,960.96 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563                       - (1,695,000.00)                       - (1,695,000.00) 
มูลคาตามบัญชี     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 250,603.79                     -        105,234,394.48           105,484,998.20 

คาตัดจําหนายสําหรับป   
ป 2563 (รวมอยูในตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 5.53 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 0.08 ลานบาท)                      5,605,201.28
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมสําเร็จรูป 

บาท 
ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563                 866,970.87 
ซ้ือสินทรัพย                  20,000.00 
จําหนาย  (866,970.87)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  20,000.00  
คาตัดจําหนาย  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  (866,914.85)  
คาตัดจําหนายสําหรับป  (1,490.42)  
คาตัดจําหนายสะสมที่จําหนาย              866,914.85 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  (1,490.42)  
ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564                   20,000.00 
ซ้ือสินทรัพย                        - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                   20,000.00 
คาตัดจําหนาย 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  (1,490.42)  
คาตัดจําหนายสําหรับป (4,000.04)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  (5,490.46)  
มูลคาตามบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                  18,509.58 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                   14,509.54 
คาตัดจําหนายสําหรับป  
ป 2563 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  1,490.42  
ป 2564 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  4,000.04  
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1.7.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
  บริษัทฯ และกลุมบริษัท มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เปนการตอขยายจากธุรกิจเดิมที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อเปน
เพิ่มชองทางและศักยภาพในการหารายได รวมถึงการพิจารณากระจายความเส่ียงของการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตไมพึ่งพารายไดหลักจากความสามารถของบุคลากรเปนหลัก โดยอาจจะพิจารณาเขาลงทุนในรูปแบบบริษัท
ยอย บริษัทยอยทางออม บริษัทรวม หรือพันธมิตรทางธุรกิจ 
 
1.7.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
    -ไมมี-   
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1.8 โครงสรางผูถือหุนของกลุมบริษัท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  1.   บริษัทฯ ไดจําหนายหุนทั้งหมดที่มอียู 99.99% ของบริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด พรอมโอนกรรมสิทธิ์ใหผูซื้อแลว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564  
 2.   บริษัทฯ ไดโอนกรรมสิทธิ์ในหุนของ บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ใหกับผูถือหุนตามสัญญา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 
 3. บริษัทฯ ไดจําหนายหุนไปซึ่งหุนสามัญ ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 
 4. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการจําหนายไปซึ่งหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ซึ่งคาดวาการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณในป 2565 
 5. บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งถือหุนโดย บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 99.99% 
 6.  บริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด ไดรับหนังสืออนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
 7.  บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ไดจําหนายหุนทั้งหมดที่ถืออยู 35% ของบริษัท แนท บิสซิเนส คอนเน็คท จํากัด พรอมโอนกรรมสิทธใหผูซื้อแลว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 

9.96% 40.00% 99.99%99.99% 99.99% 93.17% 99.99%

99.99%

35.00%99.99%

บลน. ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล6 

99.99%

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
NEWS

บจ. จีจี เน็ตเวิรค1 บจ. สปริงนิวส เทเลวิชั่น บจ. นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย บจ. เว็ลธ เวนเจอรส4 บจ. รวมมือรวมใจ บจ. กรีนเน็ต 12822 บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป3 

บจ. ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย 

บจ. ลิเบอเรเตอร5 บจ. แนท บิสสิเนส คอนเน็คท7
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1.9 ปจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอยและธุรกิจตาง ๆ ดังนี้ 

ในป 2553 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัท สปริง คอรปอเรช่ัน จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจโทรทัศนในระบบดาวเทียม 
รวมถึงผลิตเนื้อหาขอมูลขาวสารใหแกหนวยงานตาง ๆ ซึ่งตอมาไดเปล่ียนช่ือเปนบริษัท สปริงนวิส คอรปอเรช่ัน จํากัด และ
ปจจุบันไดเปล่ียนช่ือเปน บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด  

ในป 2553 บริษัทฯ ยังไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับดานระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา และตอมาไดเปล่ียนช่ือเปน บริษัท 
ซิงค เทคโนโลยี จํากัด โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด แลวเม่ือเดือนมิถุนายน 2563 

ในป 2555 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด บริษัทยอย เพื่อดําเนินธุรกิจโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอล  

ในป 2556 บริษัทฯ ไดเขารวมลงทุนในบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ  
ชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม โดยบริษัทฯ ไดขายหุนทั้งหมดที่ถืออยูในบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด 
ในเดือนกรกฎาคม 2563  

ในป 2557 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัท สปริงนิวส มัลติมีเดีย จํากัด และตอมาไดเปล่ียนช่ือเปน บริษัท นิวส เน็ตเวิรค 
มัลติมีเดีย จํากัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในส่ืออื่นนอกเหนือจากส่ือโทรทัศน รวมถึงส่ือนิวมีเดีย (New Media) 

ในป 2559 บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในหุนทั้งหมดของบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด และบริษัท นิวส เน็ตเวิรค 
มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอย) และไดจัดต้ังบริษัทยอยทางออม ในชื่อบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด เพื่อดําเนิน
ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ 

ในบี 2559 บริษัทฯ ไดลงทุนโดยการซื้อหุนบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด 
ในป 2563 บริษัทฯ ไดเขารวมลงทุนในบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม ไดแก โรงแรมเมอร

เคียว กรุงเทพ มักกะสัน โดยเขาถือหุนรอยละ 40.00 
นอกจากน้ี บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ไดจัดต้ังบริษัทยอยทางออม ไดแก บริษัท ฐานเศรษฐกิจ 

แคปปตอล จํากัด เพื่อรองรับธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง  )การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน  (และทําธุรกิจ
ในการเปนนายหนา ตัวแทน ตัวแทนคาตางประเทศในกิจการและธุรกิจทุกประเภท รวมถึงธุรกิจประกันภัย และการหา
สมาชิกใหสมาคมและการคาหลักทรัพย และไดเขารวมลงทุนในบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด เพื่อขยายชองทาง
ในการหารายได 

ทั้งนี้ ในระหวางป 2563 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทยอย 1 แหง และไดจําหนายสวนลงทุนโดยการขายหุนที่
บริษัทฯ ถืออยูในบริษัทยอย 2 แหง ไดแก  

- บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด เดิมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 โดยไดจดทะเบียนเลิกบริษัทเม่ือเดือนมิถุนายน 
2563 

- บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจดานชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม โดย
เดิมบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.92 และบริษัทฯ ไดขายหุนที่ถืออยูทั้งหมดในบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร 
จํากัด เม่ือเดือนกรกฎาคม 2563 

- บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด (ปจจุบันช่ือบริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจใหบริการขอมูลผานส่ือออนไลน และใหบริการ call center โดยเดิมบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 และบริษัทฯ ไดขาย
หุนที่ถืออยูทั้งหมดในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด และไดรับเงินชําระคาหุนจากผูซื้อในเดือนธันวาคม 2563 โดยมี
ขอตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในหุนที่ซื้อขายในวันที่ 29 มกราคม 2564 
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ในป 2564 บริษัทมีการดําเนินการดังนี้ 
-  บริษัทฯ ไดโอนกรรมสิทธิ์ในหุนของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ใหกับผูถือหุนตามสัญญา เม่ือวันที่ 29 

มกราคม 2564 
- บริษัทฯ ไดจําหนายไปซ่ึงหุนสามัญ ของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 

2564 
- บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอย) ไดจัดต้ังบริษัทยอยทางออมแหงใหม ไดแก บริษัท ลิเบอ

เรเตอร จํากัด เพ่ือประกอบธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา ใน
รูปแบบของ Application ที่ไดทําการพัฒนาขึ้น เม่ือเดือนเมษายน 2564 

- บริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดรับหนังสืออนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให
เปล่ียนช่ือเปน “บริษัท หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด” เม่ือวันที่ 27 เมษายน 
2564 
 -  บริษัทฯ ไดจําหนายหุนทั้งหมดที่ถืออยูในบริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด (บริษัทยอย) จํานวน 99.99% พรอมโอน
กรรมสิทธิ์ใหผูซื้อ เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564   
 - บริษัทฯ ยุติการดําเนินงานสวนงานใหบริการขอมูล ขาวสารเก่ียวกับเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 
เนื่องจากจากจําหนายหุนที่ถืออยูในบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด (บริษัทยอยทางออม) จํานวนหุนทั้งหมดที่ถือ
อยู 35.00% พรอมโอนกรรมสิทธใหผูซื้อ เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2564  
    -   ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการจําหนายไปซ่ึงหุน
สามัญทั้งหมดของบริษทั เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ซึ่งคาดวาการซ้ือขายจะเสร็จสมบูรณในป 2565 

โดยรายละเอียดการถือหุนในบริษัทยอย บริษัทยอยทางออม และบริษัทที่เก่ียวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี
ดังนี้ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดสวนการถือหุน ถือหุนโดย 
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด ใหบริการสถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล 99.99% บริษัท นิวส เน็ตเวิรค  

คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย 
จํากัด 

ใหบริการสถานีวิทยุ และดําเนินการดานส่ือ
ประชาสัมพันธ 

99.99% บริษัท นิวส เน็ตเวิรค  
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท  ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย 
จํากัด 

สื่อสิ่งพิมพ และใหบริการขอมูลขาวสารผาน
สื่อออนไลน รวมถึงการจัดสัมมนา 

99.99% บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด

บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ผลิตรายการโทรทัศน และบริหารสื่อโฆษณา 93.17% บริษัท นิวส เน็ตเวิรค  
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

บริษัท หลักทรัพยนายหนาซ้ือ
ขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ 
แคปพิตอล จํากัด 

นายหนา ตัวแทน ตัวแทนคาตางประเทศใน
กิจการและธุรกิจทุกประเภท  

99.99% บริษัท  ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด

บริษัท ลิเบอรเรเตอร จํากัด  นายหนาซ้ือขายหลักทรัพยแบบครบวงจร
และตัวแทนธุรกิจซ้ือขายลวงหนา 

99.99% บริษัท  ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด

บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด1 ประกอบธุรกิจโรงแรม ไดแก โรงแรมเมอร
เคียว กรุงเทพ มักกะสัน 

40.00% บริษัท นิวส เน็ตเวิรค 
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ :  1.  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการจําหนายไปซ่ึงหุนสามัญทั้งหมดของ
  บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ซ่ึงคาดวาการซ้ือขายจะเสร็จสมบูรณในป 2565 
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1.10  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
หลักทรัพยของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ใชชื่อยอหลักทรัพย “NEWS” โดยมีรายละเอียด

ของหลักทรัพยดังตอไปนี้ 

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 

ทุนจดทะเบียน : 105,650,197,648  บาท 
ประกอบดวย    

หุนสามัญจํานวน : 105,650,197,648            หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ : 1.00 บาท 

 

ทุนชําระแลว : 75,650,197,648 บาท 

ประกอบดวย    

หุนสามัญจํานวน : 75,650,197,648 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ : 1.00 บาท 

 
1.11  รายชื่อผูถือหุนใหญ  

ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ปดสมุด ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 

 

 

 

 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

 1.  นายศิริธัช โรจนพฤกษ 15,476,913,911 20.46 

 2.  นายธีรพัฒน สิงหวณิช 11,680,000,000 15.44 

 3.  นายวิโรจน วชิรเดชกุล 6,582,800,000 8.70 

 4.  นายมงคล อุนจิตติกุล 2,264,716,000 2.99 

 5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 2,097,683,000 2.77 

 6.  กองทุนประกันวินาศภัย 1,570,000,000 2.08 

 7.  นายสมบัติ พานิชชีวะ 1,412,043,300 1.87 

 8.  นายวิโรจน  อึ่งไพบูลย  865,495,800 1.14 

 9.  นางฉัตรพรรณ แซแต    836,000,000 1.11 

10.  นายไชยกร บุญลพาภัทร    600,000,000 0.79 

11.  ผูถือหุนรายอื่น ๆ 32,264,545,637 42.65 

รวม 75,650,197,648 100.00 
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1.12  การออกหลักทรัพยอ่ืน 

 -ไมมี- 

1.13 นโยบายการจายเงินปนผล 
 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน

ไดและหักสํารองตามกฎหมายบริษัทอาจกําหนดใหอัตราการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบริษัท
มีความจําเปนที่จะตองนํากําไรสุทธิดังกลาวมาใชในการลงทุนเพื่อขยายกิจการตอไป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลแตละคร้ัง
ตองผานอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

ขอมูลการจายเงินปนผลของบริษัท 
 2564 2563 2562 
จายเงินปนผลประจําป 
อัตราหุนละ (บาท) 
คิดเปนเงินปนผลจํานวน (ลานบาท) 
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 

งดจายเงินปนผล 
- 
- 
- 

งดจายเงินปนผล 
- 
- 
- 

งดจายเงินปนผล 
- 
- 
- 

2.  การบริหารจัดการความเส่ียง 
2.1   กรณีความเส่ียงตอการดําเนนิธุรกิจของกลุมบริษัท 
2.1.1   กรณีบริษัทพ่ึงพาบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน   

 เนื่องจากธุรกิจของกลุมบริษัทจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะในดานตาง ๆ อาทิ ส่ือสารมวลชน 
เทคโนโลยีการส่ือสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหลานั้นไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะ
ทําใหมีผลกระทบตอรายไดหลักของบริษัทเปนอยางมาก ทั้งนี้ ความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยูกับจํานวนบุคลากรและ
ปริมาณงานที่จะสูญเสียไป ตลอดจนระยะเวลาที่จะจัดหาพนักงานหรือพัฒนาพนักงานขึ้นมาทดแทน ในอดีตที่ผานมา 
แมวาบริษัทจะมีพนักงานลาออกและมีการรับพนักงานเขาใหมอยูเสมอ แตบริษัทยังไมเคยมีกรณีที่ขาดแคลนพนักงานจน
ทําใหกระทบตอการดําเนินงานหรือทําใหเกิดการสงมอบงานลาชา อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีมาตรการในการลดความเส่ียง
จากการสูญเสียบุคลากรดังกลาวดวยแบงเปนหนวยธุรกิจ รวมถึงใหมีการกระจายหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ทํางานอยางเหมาะสม ตลอดจนมีแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหเกิดปญหาการธุรกิจหยุดชะงัก โดยมีผู
ควบคุมการดําเนินการพัฒนาของบุคลากรตาง ๆ  

 นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการดูแลและสงเสริมพนักงานใหมีความรูสึกผูกพันและรักบริษัทรวมทั้งจัดใหมี
อัตราเงินเดือนที่เหมาะสมและสวัสดิการพนักงานท่ีจูงใจใหพนักงานทํางานใหบริษัทในระยะยาวได ดังนั้น หากบริษัท
จะตองสูญเสียบุคลากรบางสวนไปก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาใหมไดโดยใชเวลาไมนานนัก เนื่องจากบริษัทมีนโยบาย
สงเสริมใหบุคลากรมีความเช่ียวชาญใหพัฒนาขึ้นมาเปนบุคลากรมีอาชีพที่มีประสิทธิภาพได โดยคัดเลือกจากบุคลากรใน
บริษัทที่มีความรูความสามารถเพียงพอและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได นอกจากน้ีบริษัทมีการทําสัญญากับ
พนักงานท่ีมีตําแหนงที่มีความสําคัญทุกคน โดยมีขอหามมิใหบุคลากรระดับสูงรับทํางานใหกับลูกคาที่ตนรับผิดชอบเปน
ระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่พนสภาพจากการเปนพนักงานของบริษัท 
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2.1.2  กรณีมีการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑของบริษัท 
 ผลิตภัณฑของบริษัท อาทิ โปรแกรม หรือรายการหรือเนื้อหา อาจจะถูกลอกเลียนแบบ โดยในกรณีเนื้อหารายการ
อาจมีการเลียนแบบรูปแบบรายการที่ไดรับความนิยมและความนาสนใจ ตลอดจนการนํารายการหรือเนื้อหาไปทําสําเนา
ซ้ํา สวนในกรณีที่เปนโปรแกรมจะเปนการลอกเลียนแบบ ซึ่งหากมีการลอกเลียนแบบก็จะตองดําเนินการตามกฎหมาย
อยางเด็ดขาด 

2.1.3 กรณีมีขอพิพาททางกฎหมาย 
แมวาธุรกิจส่ือในเครือของบริษัทจะทําหนาที่ ส่ือมวลชนอยางมืออาชีพและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

ส่ือสารมวลชนอยางเครงครัด โดยการนําเสนอของขอมูลและขาวสารของส่ือในเครือของบริษัทฯ อยูภายใตหลักการเปนไป
เพื่อประโยชนสาธารณะก็ตาม แตก็อาจไดรับผลกระทบจากการเกิดขอพิพาททางกฎหมาย เนื่องจากเนื้อหาที่ส่ือในเครือ
ของบริษัทฯ เปนขอมูลหรือขาวสารที่เปนประเด็นในวงกวาง จึงอาจกอใหขอพิพาททางกฎหมาย อยางไรก็ดี บริษัทฯ ได
กําหนดนโยบายใหธุรกิจในเครือปฏิบัติหนาที่ดวยวิจารณญาณและความระมัดระวังอยางสูงสุด เพื่อไมใหเกิดประเด็นขอ
พิพาท  

2.1.4  กรณีบริษัทอยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงและจํานวนคูแขงมาก 
 ธุรกิจส่ือมีการเปล่ียนแปลงแนวโนมและความตองการของกลุมผูชม โดยเดิมกลุมผูชมจะรับชมหรือรับขาวสาร
ผานส่ือหลัก อาทิ โทรทัศน วิทยุ ทําใหคูแขงจะมีเพียงผูประกอบการรายใหญในตลาด แตปจจุบันแนวโนมการรับชมหรือ
รับขาวสารผานชองทางส่ือใหมหรือโซเช่ียลเน็ตเวิรคตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น หรือเกือบ 200% จึงทําใหผูประกอบการรายยอย
หรือบุคคลทั่วไปสามารถเปนผูผลิตหรือเนื้อหาดวยเชนกัน ดวยธุรกิจที่ไมมีขอจํากัด คูแขงในตลาดของธุรกิจส่ือจึงเพิ่มมาก
ขึ้นเปนเทาตัว ทําใหตองมีการศึกษาและปรับรูปแบบของเน้ือหารายการ รวมถึงเพิ่มชองทางในการรับชมหรือรับขาวสาร
เพื่อใหเขาถึงและตอบสนองกลุมผูชมไดอยางครบถวนท่ัวถึง 

2.1.5   กรณีบริษัทอยูในธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  
 ผลิตภัณฑดานส่ือ โดยบริษัทฯ จะศึกษาเทคโนโลยีและแนวโนมของตลาดท้ังในและตางประเทศ และจัดสง
พนักงานเขารับการฝกอบรมเทคโนโลยีใหม เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ตลอดจนพัฒนาและ Update เทคโนโลยีที่มีอยูให
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

2.1.6 กรณีรายไดหลักสวนใหญพ่ึงพิงงานจากภาครัฐบาลของธุรกิจเทคโนโลยีและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
บริษัทฯ มีรายไดจากโครงการของภาครัฐลดลง เนื่องดวยขอจํากัดของงบประมาณราชการและการเติบโตของ

เศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณโควิด-19 ซึ่งรายไดสวนนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการชนะการประมูลโครงการที่มี
ความไมแนนอนขึ้นอยูกับงบประมาณของหนวยงานนั้น ๆ และนโยบายตาง ๆ ของภาครัฐบาล อยางไรก็ตามผลงานของ
บริษัทที่ผานมาเปนที่ยอมรับเนื่องจากสามารถทํางานไดถูกตองตรงตามเงื่อนไขและมีประวัติที่ดีมาโดยตลอดทําใหไดรับ
ความไววางใจจากภาครัฐบาล และจากนโยบายของภาครัฐในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในหนวยงาน
ตาง ๆ มากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับหนวยงาน ดังนั้น จึงถือไดวาเปนโอกาสท่ีดีที่บริษัทไดมีประวัติการรับงานภาครัฐมาก
เพื่อเปนการรองรับสําหรับงานประมูลในอนาคต  
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2.1.7 การรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงเครือ่งมือสําคัญในการทํางาน 
กรณีพนักงานบริษัทสามารถเขาถึงขอมูลและเปล่ียนแปลงรายละเอียดของงาน แมวาไดกําหนดใหมีการต้ังรหัส

ลับเพื่อเปนการควบคุมการเขาถึงขอมูลในคอมพิวเตอรแตละเคร่ืองและขอมูลในแตละสวนงานก็ตาม แตในทางปฏิบัติเพื่อ
ความสะดวกคลองตัวในการทํางาน เจาหนาท่ีฝายระบบสามารถใสรหัสและเขาถึงฐานขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรแตละ
เคร่ืองได ซึ่งสามารถตรวจสอบไดวาพนักงานคนใดที่เขาไปทําการเปล่ียนแปลงแกไขและทําในเวลาใด ทั้งนี้ จะมีการแบง
ระดับการเขาถึงขอมูลและโปรแกรมตามความเหมาะสมของพนักงานในแตละตําแหนง อาทิ เจาหนาที่ฝายผูพัฒนาระบบ 
(System Analysis) สามารถเขาถึงโครงสรางขอมูลและแกไขโปรแกรมได โปรแกรมเมอรสามารถเขาไปสรางและแกไข
โปรแกรมไดแตไมสามารถเขาถึงโครงสรางขอมูล และเจาหนาที่ฝายติดต้ังและสนับสนุน (Support) สามารถสอบถาม
โครงสรางขอมูลและโปรแกรมไดจากรหัสเมนูเทานั้น  

นอกจากนี้ในสัญญาจางของบุคลากรในสวนที่เก่ียวของกับขอมูลที่มีความสําคัญจะมีขอความระบุไวชัดเจนใน
สัญญาวาหามมิใหนําความลับของบริษัทและลูกคาของบริษัทไปเปดเผย โดยมีการกําหนดคาเสียหายไวหากมีการฝาฝน
เกิดขึ้น  

2.1.8 กรณีความลาชาในการรับเงิน 
กรณีการเรียกเก็บชําระคาบริการดานพื้นที่ส่ือหรือคาจางในการจัดทํา content จะมีระยะเวลาชําระเงินประมาณ 

30-60 วัน ขึ้นอยูกับประเภทพื้นที่ส่ือและขอตกลงมาตรฐานทางการคาของธุรกิจเดียวกัน ซึ่งความลาชาในการจายชําระจะ
เกิดจากขั้นตอนการตรวจสอบการใชพื้นที่ส่ือและความครบถวนสมบูรณของ content ของลูกคาวาถูกตองและครบถวน
ตามการส่ังซ้ือหรือไม  

กรณีเรียกเก็บชําระคาบริการใหกับลูกคาประเภทงานโครงการ มีระยะเวลาการชําระเงินประมาณ 45-90 วัน 
ขึ้นอยูกับขนาดของโครงการหลังจากท่ีไดมีการตรวจรับงานเรียบรอยแลว แตเนื่องจากการตรวจรับงานของหนวยราชการ
ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทคิดเปนรอยละ 80 ของรายไดนั้นมีขั้นตอนการอนุมัติและจํานวนบุคคลผูเก่ียวของมาก จึง
ทําใหเกิดความลาชาในการรับชําระเงิน อาจจะตองใชเวลาเพิ่มอีกประมาณ 2 เดือน อาจทําใหมีผลตอสภาพคลองของ
บริษัท และสงผลกระทบถึงการเขารับประมูลและรับงานในแตละโครงการที่ตองมีการวางเงินประกันในการเขารับงาน
ตอไป  

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการสํารองหนี้สูญโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายโดยประเมินจากระยะเวลาและมูลคา
ลูกหนี้คงคางประกอบกับประวัติการชําระเงินในอดีตและฐานะการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน  

2.1.9  ความเส่ียงดานช่ือเสียงและภาพลักษณ 
  ดวยการนําเสนอเน้ือหาอยางเจาะลึกของบริษัทยอยโดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบันที่เผยแพรส่ือออนไลนเปนหลัก 
ทําใหสามารถแพรกระจายไปวงกวางอยางรวดเร็ว ในกรณีที่มีขอพิพาทอันเก่ียวของกับการนําเสนอขาว อาจจะทําให
ผูบริโภคมีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารท่ีอาจสงผลกระทบตอภาพลักษณและช่ือเสียงของส่ือในเครือของกลุมบริษัท แต
อยางไรก็ดี กลุมบริษัทมีการติดตามขอมูลขาวสารอยางใกลชิด และมีการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหขอมูลขาวสาร
เปนไปโดยถูกตอง 
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2.1.10  ความเส่ียงดานการลงทุนในโครงการใหม 
            บริษัท อยูระหวางการแสวงหาการลงทุนในสําหรับธุรกิจ  FinTech เปนธุรกิจในบริษัทยอยทางออม โดยบริษัทฯ 
มุงเนนในธุรกิจการเงินที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สามารถสรางผลตอบแทนที่ดีและม่ันคงใหแกบริษัทในระยะยาวและ
ย่ังยืน และจะตองเปนผลดีตอผูถือหุน ดังนั้น บริษัทจึงไดมีการพิจารณาโครงการลงทุนอยางรอบคอบและรัดกุมต้ังแตการ
แสวงหาโอกาสในการลงทุนจนถึงการขออนุมัติการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะพิจารณาประเมินความ
เส่ียง และมาตรการจัดการความเส่ียง ประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากอยูระหวางการขอ
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งอาจมีความเส่ียงทําใหระยะเวลาในการไดรับใบอนุญาตและการรับรูรายได
ของบริษัทลาชาออกไปจากที่คาดการณ และการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก  

2.1.11  กรณีความเส่ียงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 
 เนื่องดวยสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและซบเซาตอเนื่องมาหลายป และเกิดภาวะหยุดชะงักต้ังแตชวงป 
2563 เปนตนมา อันเนื่องมากจากสถานการณโควิด-19 อาจสงผลตอผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ อันอาจสงผลให
มูลคาตอหุนของผูถือหลักทรัพยลดลง อยางไรก็ดี บริษัทฯ อยูระหวางการปรับโครงสรางธุรกิจเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของ
กลุมบริษัทมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น 

3.  การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 

3.1  นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความย่ังยืน 
     บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม โดยยึดถือส่ิงสําคัญตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนแกชุมชนและสังคมในวงกวาง พรอมมุงม่ัน
ที่จะกาวสูการเปนองคกรตนแบบพัฒนาและเติบโตอยางย่ังยืน ทําใหบริษัทฯ สามารถรักษาความสมดุลระหวางการเติบโต
ทางธุรกิจควบคูไปกับการสรางความเปนอยูที่ดีขึ้นของชุมชนและการดูแลส่ิงแวดลอม เพื่อสรางคุณคาและการเติบโตท่ี
ตอเนื่อง และย่ังยืน 

3.2 การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 
3.2.1 หวงโซคุณคาของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 การบริหารหวงโซคุณคาถือเปนกุญแจและยุทธศาสตรสําคัญที่จะสงผลสําเร็จทางธุรกิจอยางย่ังยืน ระบบหวงโซ
คุณคาที่มีประสิทธิภาพจะประกอบดวยผูผลิต ผูจัดจําหนาย และผูบริโภค ผูมีสวนไดสวนเสียเช่ือมตอกัน โดยมุง
ตอบสนองความตองการลูกคา ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมที่ดีขึ้น ประกอบกับการดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม
และมีความรับผิดชอบตอทุกฝาย บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ตระหนักใหความสําคัญกับการ
ดําเนินธุรกิจที่เปนธรรมโดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมพันธมิตรทางธุรกิจที่จะตองมีการพัฒนา ยกระดับศักยภาพ เพื่อพรอม
เติบโตรวมกันไปในระยะยาว นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและความหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา จนเปนที่ยอมรับโดยท่ัวไป เปนเปาหมายทางธุรกิจ อีกทั้งบริษัทฯ ยังใหความสําคัญ ตอหลักการ
และประเด็นความย่ังยืนโดยถือเสมือนเปนวาระและเปาหมายสําคัญที่จะชวยเสริมความแข็งแกรงตลอดหวงโซคุณคาของ
บริษัทฯ อีกดวยนับเปนความภาคภูมิใจและตอกยํ้าวิสัยทัศนขององคกรดวยทีมงานที่มีคุณภาพให “เติบโต” ตอเนื่องและ
ย่ังยืน” 
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 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนินงานของพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสงเสริมและสรางความ
เช่ือม่ันในการเติบโตรวมกันอยางย่ังยืน จากนโยบายและเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน บริษัทฯ ไดนํามากําหนดเปน
นโยบายการบริหารจัดการอยางมีความรับผิดชอบรวมถึงคูมือจรรยาบรรณสําหรับพันธมิตรทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ 
พรอมทั้งปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการสรรหา ตลอดจนดูและการใชและการเขาถึง
ขอมูลจําเพาะท่ีเก่ียวของกับกระบวนการการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และสามารถตรวจสอบได จาก
แนวนโยบายดังกลาว บริษัทฯ ไดจัดทําแผนการดําเนินการเผยแพรและส่ือสารไปยังกลุมพันธมิตรธุรกิจรายสําคัญตาง ๆ 
เพื่อสรางความเขาใจ โดยมุงเนนสรางความตระหนัก มีความรับผิดชอบตอสวนรวม และยกระดับมาตรฐานหวงโซคุณคา 
นอกจากนี้บริษัทฯ เก่ียวกับการมีความรูความเชี่ยวชาญเพื่อตอบแทนสังคมและผนวกแนวทางการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน 
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการทํางานในระบบหวงโซคุณคาภายใตความรวมมือรวมใจจากหนวยงานตาง ๆ ของบริษัท 
ต้ังแตกระบวนการสรรหาและการบริหารหวงโซคุณคาความรับผิดชอบไปจนถึงการสรางความผูกพันกับคูคาทางธุรกิจ 
และการตอบแทนสังคมอยางย่ังยืน 

3.2.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 
 บริษัทฯ ไดกําหนดการ และวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการส่ือสารสรางความผูกพันกับผูมี
สวนไดเสียสําคัญไวเปนแนวทางดําเนินงาน และมีการนําขอมูล ความเห็นของผูมีสวนไดเสียเหลาน้ัน มาใชประโยชนใน
การวางแผนกลยุทธและกิจกรรมทางธุรกิจใหมีความเหมาะสมมากขึ้นอยางสม่ําเสมอ 

ผูมีสวนไดเสีย แนวทางการมีสวนรวม 

พนักงาน 
ดูแลพนักงานใหมีสภาพแวดลอมและความปลอดภัยใน
การทํางาน รวมถึงความเปนอยูที่ดี พรอมสรางโอกาสใน
การพัฒนาความกาวหนาในการทํางาน 

- บริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการใหเปนที่พึง
พอใจของพนักงาน และสามารถแขงขันไดในระดับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน  

- จัดทําโครงการสรางเงินเดือน และเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพของพนักงาน 

- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และรักษาบุคลากรท่ีดีไวกับ
องคกร 

- พัฒนาระบบความปลอดภัยและชีวอนามัยในการ
ปฏิบัติงาน 

- ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความผูกพันกับองคกร 

 

ลูกคา 
รองรับความตองการของลูกคาเพื่อการดําเนิธุรกิจของ
ลูกคาที่มีประสิทธิภาพ  
 

- ใหบริการลูกคาตามมาตรฐานสากล 
- การบริการที่มุงเนนใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกคา 
- พัฒนากระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอสัญญาตาง ๆ อยางเครงครัด
และสุจริต 

- ดําเนินงานภายใตนโยบายตอตานคอรรัปช่ัน 
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ผูมีสวนไดเสีย แนวทางการมีสวนรวม 

คูคา 
สงเสริมความรวมมือและใหการสนับสนุนทางธุรกิจเพื่อ
สรางโอกาสทางธุรกิจใหเติบโตไปดวยกัน 
 

- สนับสนุ นองค ความ รู ก า ร ดํ า เนิ น งาน ท่ี คํ านึ ง ถึ ง
ส่ิงแวดลอมสังคม  และมีธรรมมาภิบาล (EGS) เพื่อ
ยกระดับการดําเนินงานคูธุรกิจ ลดความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงาน 

- แบงปนองคความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ ที่อาจสงผลตอ
การดําเนินงานของคูคา 

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอสัญญาตาง ๆ อยางเครงครัด
และเปนธรรม  

- ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคโปรงใสและเปนธรรมโดย
ไมเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด 
 

สังคม 
มุงม่ันการสรางสรรคโอกาสในการมีสวนรวมใหการ
สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ
สังคม 
 

- ดําเนินงานอยางมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 
- จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรความรูคืนสังคม 
- สนับสนุนและสงเสริมสังคมผานกิจกรรม และโครงการ
ตาง ๆ 

- บริหารจัดการดานพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางเปน
ระบบและเกิดประโยชนสูงสุด 

ผูถือหุนนักลงทุน 
ดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาลไปพรอมกับการสราง
ความเจริญกาวหนาอยางย่ังยืนใหกับบริษัท  
 

- เปดเผยขอมูลสําคัญตาง ๆ ของบริษัท เพื่อใหทราบถึง
การดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่อง  

- การใหขอมูลที่ถูกตองและความรวดเร็วแกนักลงทุน/ผูถือ
หุน 

- การติดตอส่ือสารกับนักลงทุนสัมพันธ 
- ส่ือสารผลการดําเนินงานผานรายงานประจําป และ
รายงานการพัฒนาอยางย่ังยืน 

- การรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียนผานชองทางการ
ส่ือสารตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม 

ส่ือมวลชน 
เพื่อใหส่ือมวลชนไดรับขอมูลทางธุรกิจของบริษัทรวมถึง
นโยบายและโครงการสําคัญตาง  ๆ  ได ถูกตองและ
เหมาะสม 
 

- เปดเผยขอมูลอยางรวดเร็ว  ถูกตอง  ครบถวน  และ
สามารถตรวจสอบได 

- สรางชองทางการนําเสนอขอมูลขาวสารของบริษัทที่
เขาถึงงายและมีความนาเช่ือถือ เปดรับฟงความคิดเห็น
ผานชองทางการส่ือสารตาง ๆ 
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3.3 การจัดการดานความยั่งยืนในมิติส่ิงแวดลอม 
 นโยบายและแนวปฏิบัติดานส่ิงแวดลอม 
 บริษัทฯ เช่ือวาความสําเร็จของการประกอบธุรกิจขึ้นอยูกับการพัฒนาอยางย่ังยืนในดานส่ิงแวดลอม ชุมชน และ
เศรษฐกิจ ที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักดีกวาการดําเนินธุรกิจจะสงผลกระทบ โดยตรงและโดยออมตอ
ส่ิงแวดลอม  ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุงม่ันที่จะบริหารจัดการผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ความเส่ียงและโอกาสในการลดตนทุนใน
การทําธุรกิจ เพื่อผลตอบแทนใหแกผูถือหุน และเพื่อใหม่ันใจวาไดรักษาส่ิงแวดลอมไวสําหรับคนรุนตอไป พรอมทั้งมุงม่ันที่
จะรักษาส่ิงแวดลอมและมีการสงเสริมการมีสวนรวมในการสงเสริมชุมชนของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู โดยประกอบธุรกิจ 
ดานความซ่ือสัตย สุจริตและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ รวมทั้งเปนไปตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 โดยบริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอม เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินธุรกิจขององคกรที่
รับผิดชอบ ตอส่ิงแวดลอม โดยสาระสําคัญของกรอบการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมและแนวปฏิบัติ
ครอบคลุมเร่ืองตาง ๆ ดังนี้  

1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด และมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
2) นําประเด็นดานส่ิงแวดลอมมาเปนปจจัยหนึ่งในการวางแผนบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ เพื่อลดผลกระทบ

เชิงลบตอส่ิงแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม 
3) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง

เพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบของประเด็นดานส่ิงแวดลอมและสนับสนุนการใชทรัพยากรอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 

4) ผลักดันใหมีกระบวนการทํางานหรือกิจกรรมที่เก่ียวของ ที่ชวยสนับสนุนใหเกิดการลดปริมาณของเสียและมลพิษ
และใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5) รณรงคและสนับสนุนใหพนักงานมีจิตสํานึกหรือทํากิจกรรม ทั้งในสวนขององคกรและสวนที่ชวยลดปริมาณของ
เสียและมลพิษ ไมวาจะในรูปของการลดปริมาณการใช การหมุนเวียนใชซ้ํา 

6) ปองกันมลภาวะอันเกิดจากการดําเนินงาน หรือกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
7) สนับสนุนการจัดซื้อ จัดจางสินคาและบริการ เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมถึงการจัดหา Supplier ที่สามารถ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคูคา (Supplier Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นดานส่ิงแวดลอม 

 บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงใหความสําคัญกับการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการดานส่ิงแวดลอมที่ดี เพื่อปองกันและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นดาน
ส่ิงแวดลอม และไดปลูกฝงแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขาถึง
ความสําคัญของการดูแลส่ิงแวดลอมอยางเปนองครวม บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ตองคํานึกถึงความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมควบคูไปกับการปฏิบัติงานอยูเสมอ บริษัทฯ ไดใหความสําคัญดานส่ิงแวดลอมอยางเสมอมาท้ัง
ภายนอกและภายในสวนที่เก่ียวของกับคูคา บริษัทฯ ไดพิจารณาถึงการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมเปนหนึ่งในเกณฑ
การคัดเลือก รวมท้ังสงเสริมใหความรูกับพนักงานและผูบริหารทราบถึงนโยบายส่ิงแวดลอมและรณรงคใหตระหนักถึงการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ผานการปลูกจิตสํานึกในดาน ตาง ๆ เชน การลดใชพลังงาน การลดใชทรัพยากรตาง ๆ 
เปนตน 
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ผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมในป 2564 
 ที่บริษัทฯ ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ โดยมีนโยบายและปฏิบัติตามหลักสงเสริมการใชทรัพยากรและพลังงาน
อยางรูคุณคา รวมถึงเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองใชสํานักงานที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

1) การลดปริมาณการใชกระดาษ 
แนวทางเพื่อการดําเนินการเพื่อลดการใชกระดาษท่ีบริษัทฯ มีการดําเนินการ ไดแก 
1.1 การเปล่ียนแปลงชองทางในการแจงขอมูลกับผูที่เก่ียวของ ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน อีเมล, ไลน, 

Zoom 
1.2 จัดเก็บชุดสําเนาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสบนระบบการจัดการขอมูลขององคกร โดยใหหนวยงานที่

เก่ียวของสามารถดูตรวจสอบขอมูลได โดยลดการจัดพิมพเปนสําเนาและจัดเก็บในรูปของแฟมเอกสาร 
1.3 กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรกระดาษในทุกแผนของบริษัทฯ โดยมีการรณรงคใหบุคลากรเห็น

ถึงความสําคัญในการประหยัดทรัพยากรขององคกรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อตระหนักถึง
ความสําคัญในการประหยัดทรัพยากร ทั้งยังมุงผลักดันสนับสนุนใหบุคลากรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตในการปฏิบติังานดานเอกสารอิเล็กทรอนิกสมากย่ิงขึ้น   

2) การบริหารจัดการขยะ 
2.1  การจัดการคัดแยกขยะภายในบริษัท 
      ปญหาขยะนับเปนปญหาสําคัญที่สงผลตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม บริษัทฯ จึงไดมีการจัดการขยะ
ภายในสํานักงานแบบมีสวนรวม จากการปลูกจิตสํานึกพนักงานของบริษัทฯ ใหตระหนักถึงการลด คัดแยกขยะ 
และการรักษาส่ิงแวดลอมภายในองคกร และเพ่ือลดปญหาการเพ่ิมของปริมาณขยะ บริษัทฯ จึงไดจัดต้ังถังการ
คัดแยกขยะใหถูกประเภทของสํานักงานเพื่อใหสะดวกในการจัดการ แบงเปนขยะที่รีไซเคิลได แยกชนิดแลว
รวบรวมขาย เปนการเพิ่มมูลคาใหกับขยะและชวยใหงายตอการนําสูกระบวนการรีไซเคิลเพื่อกลับนํามาใช
ประโยชนอีกคร้ัง 

3) การบริหารจัดการน้ํา 
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรน้ํา ดวยความมุงม่ันที่จะดําเนินการธุรกิจรวมกับสังคม

อยางย่ังยืนในการใชทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด บริษัทฯ ไดเสริมสรางจิตสํานึกใหพนักงานในองคกร
รวมอนุรักษทรัพยากรน้ําดวยการใชน้ําอยางรูคุณคา 

4) การลดใชพลังงาน 
บริษัทฯ มุงเสริมสรางทัศนคติที่ดีในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพโดยจัดใหมีการลดใชพลังงานตาม
ขั้นตอนที่กฏหมายกําหนดมาตรการดานการอนุรักษพลังงานและจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและใช
พลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งในดานการใชไฟฟา การลดใชเคร่ืองปรับอากาศ การลดใชอุปกรณสํานักงาน  
ไดแก 
1. แยกสวิตซควบคุมการเปด/ปดเฉพาะบริเวณท่ีใชพลังงาน 
2. การเปล่ียนใชหลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน 
3. การประหยัดพลังงานไฟฟาแบบอัตโนมัติสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรต้ังโตะ PC และ Notebook โดย

พนักงานทุกทานปดจอภาพเมื่อไมมีการใชงานเลือกอุปกรณสํานักงานที่มีคาการประหยัดพลังงาน รวมถึง
การถอดปล๊ักอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานทุกคร้ังหลังเลิกงาน 
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3.4 การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสังคม 
 นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานมิติสังคม 
 บริษัทฯ มุงการสรางความแข็งแกรงและเติบโตตอเนื่อง และย่ังยืน พรอมมุงม่ันใหความสําคัญของพนักงานเปน
หลัก โดยเช่ือม่ันวาพนักงานที่มีคุณภาพเปนปจจัยสําคัญในการนําพาองคกรสูความสําเร็จที่ย่ังยืนพรอมการดูแลและ
พัฒนาสังคมและชุมชนดวยการมุงสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคมโดยการลดผลกระทบทางลบและสรางผลกระทบ
ทางบวก สงเสริมทักษะความรู สรางศักยภาพ เพื่อสรางโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชนใหดีขึ้นในดาน
การศึกษา ดานคุณภาพชีวิตและความเปนอยูโดยไดมีกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคมทั้งหมด 6 ขอสําคัญ ดังนี้ 

1. ดําเนินธุรกิจตามหลักการดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหเกิดความโปรงใส เคารพในสิทธิมนุษชน และปฏิบัติอยาง
 เทาเทียมกัน 
2. การดูแลพนักงานและเคารพสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกันตามหลักสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และ
 กฏหมายแรงงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
3. การตอตานทุจริต และคอรรัปชั่น โดยจะดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และมีจรรยาบรรณ รวมถีงปฎิบัติ
 ตามขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ อยางเครงครัด 
4. ความใสใจในส่ิงแวดลอมและการพัฒนาอยางย่ังยืนสงเสริมใหความสําคัญกับการปกปองส่ิงแวดลอมและ
 ลดผลกระทบกับส่ิงแวดลอม และชุมชน โดยยึดหลักมาตรฐานสูงสุดในบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม 
5. การใสใจในชุมชนและการพัฒนาสังคม โดยการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน ในทุกชุมชนในพื้นที่
 ประกอบการและสาธารณชนโดยรวม 
6. การกํากับแลและรายงาน ใหมีการติดตามดูแลและรายงานกิจกรรมตาง ๆ ที่สําคัญตอการดําเนินงาน 
 รวมถึงทางดานสังคม ใหผูมีสวนเก่ียวของ และนําขอเสนอแนะเหลานั้นมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
 อยางตอเนื่อง 

ผลการดําเนินงานดานสังคม 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร ซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญขององคกร และเปนปจจัยหลักที่นํา
บริษัทฯ ไปสูความสําเร็จ บริษัทฯ จึงไดปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนต้ังแตการจางงานจนถึงการดูแลพนักงาน 

 เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายการบริหารพัฒนา บุคลากร บริษัทจึงไดกําหนดแผนงานและดําเนินการในการ
พัฒนาบุคลากรและนโยบายตาง ๆ ที่เก่ียวของดานบุคลากรโดยมุงเนนในเร่ืองตาง ๆ  

1.  สงเสริมและพัฒนาใหความรูพนักงานอยูเสมอ 
  บริษัทมีนโยบายในการสงเสริมความรูในหนาที่การงานและความรูเสริมแกพนักงานทุกระดับเพื่อให

ความรูความชํานาญและมีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหทันสมัย บริษัทสนับสนุนใหพนักงานไดใชความรู
ความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ และมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน การฝกอบรมและการใหความรู
อาจจะจัดขึ้นภายในบริษัท และ/หรือ ใชสถานท่ีของสถาบันอบรมภายนอก ตามความเหมาะสมของหลักสูตรใน
ป 2564 เนื่องจากสถานการณโรคไวรัสโควิด-19 ระบาด จึงจัดใหพนักงานมีการอบรมรมทางออนไลนดวย 
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2.  การจัดสวัสดิการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 
การบริหารจัดการองคกรใหประสบความสําเร็จนอกจากการขับเคล่ือนการปรับเปล่ียนวัฒนธรรม

องคกรมุงความเปนเลิศแลว บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการดูแลสวัสดิการตาง ๆ ของพนักงานรวมถึงอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามกฏหมายท่ีเก่ียวของกับแรงงานและสวัสดิการอยาง
เครงครัดมุงสงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพท่ีดีในทุก ๆ ระดับอยางเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะงานและ
สถานะภาพทางสังคม รวมถึงจัดใหมีอุปกรณการทํางาน ส่ิงอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอมการทํางาน
ที่ปลอดภัยถูกตองตามหลักอาชีวอนมัยนอกจากในเร่ืองสวัสดิการอื่น ๆ มอบใหพนักงาน เชน กองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ เงินชวยเหลือพนักงาน คาทํางานลวงเวลา ตรวจสุขภาพประจําป ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การฝกอบรม 
ประกันสังคม เปนตน 

3.  การมีสุขภาวะแบบองครวมที่ดีในบริษัทฯ ชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
 บริษัทเช่ือวาการมีสุขภาวะแบบองครวมที่ดีในบริษัท ทั้งสุขภาพกายและใจ สุขภาพทางสังคม 
ส่ิงแวดลอมที่ดีในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นยอมทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานได
ดีย่ิงขึ้น บริษัทจึงไดสนับสนุนและสงเสริมดูแลพนักงานดานสุขภาพในลักษณะการปองกันสรางส่ิงแวดลอมที่
ปลอดภัย และเอื้อตอการมีสุขภาพดี  บริษัทจึงออกประกาศใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานจากบาน (Work from 
Home) ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากบริษัทหวงใยสุขภาพนักงานระหวางการ
เดินทางมายังสํานักงานเพื่อลดอัตราความเส่ียงจากการเดินทางระหวางการปฏิบัติงานที่บาน โดยใช
แอปพลิเคช่ันออนไลน หรือระบบการประชุมออนไลนท่ีสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็ว การจัดหา      
แอลกอฮอลลและหนากากอนามัยใหพนักงานอยางเพียงพอ การบันทึกวัดอุณหภูมิการเขาออกท่ืทํางานในกรณี
จําเปนหรือเรงดวนอยางเปนระบบ การจัดใหมีส่ือประชาสัมพันธเฉพาะทางดานสุขภาพเพื่อใหความรูกับ
พนักงาน 

4.  สงเสริมพนักงานดานจริยธรรม 
 บริษัทยึดถือการดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และเปนไปตาม
หลัการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอบริษัท ใหมีความรูดานจริยธรรมแกพนักงานอยางตอเนื่องโดยผานชองทางตาง ๆ 
เชน การประชาสัมพันธ 

5.  สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชน 
 เพื่อใหพนักงานทุกคนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชน เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ใดอยางถูกตองและเหมาะสม ซึ่งพนักงานทุกคนตองทําความเขาใจและปฏิบัติตามอยางสมํ่าเสมอ 
โดยบริษัทไดจัดการฝกอบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชนสําหรับพนักงานใหม โดยจะจัดใหมีทุกคร้ังในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม 

6.  การเคารพในสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมาย 
 บริษัทใหความเคารพปฏิบัติตามหลักกฎหมายเร่ืองสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด โดยใหความสําคัญ
กับการเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรองและ
คุมครอง โดยพนักงานทุกคนจะไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มีกลไกการคุมครอง 
เยียวยา รองทุกข ผานชองทางตาง ๆ และใหเห็นความเคารพในความแตกตางทางดานวัฒนธรรม เพศ เช้ือชาติ 
สัญชาติ การศึกษา ความเชื่อ และศาสนาของพนักงานแตละคนรวมถึงปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรทุกสวนงาน
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ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน กํากับดูแลไมใหเกิดปญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ทั้งความคิดและการกระทํา 
คุมครองการลวงละเมิดหรือเปดเผยถายโอนขอมูลสวนบุคคล เชน ประวัติสวนตัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการ
ทํางาน หรือขอมูลสวนตัวอื่น ๆ ไปยังบุคคลท่ีไมเก่ียวของ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแกเจาของหรือบุคคลอื่นใด
นอกเหนือจากน้ี บริษัทฯ มีกลไกเยียวยารองทุกข สําหรับพนักงาน ผานชองทางการติดตอ โดยตรงไปยัง ฝาย
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมแสดงขอคิดเห็น และมีการสํารวจรับฟงความคิดเห็น และ
มีการสํารวจรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานอยางสม่ําเสมอท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 

4.  การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
4.1 วิเคราะหดําเนินงานและฐานะทางการเงิน  
4.1.1 ภาพรวมของการดําเนนิงานทีผ่านมา 
 บริษัทและบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจประกอบดวย 3 สวนธุรกิจ ไดแก สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยีและ
ใหบริการปรึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศ สวนงานธุรกิจส่ือ ประกอบดวย ส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลน และสวนงาน
ธุรกิจจําหนายและใหบริการติดต้ังระบบโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย (จําหนายแลวเม่ือวันที่ 29 
กรกฎาคม 2563) 

 การดําเนินงานงานป 2564 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงานรวมลดลง 29.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.05 เปน
ผลจากรายไดสวนงานธุรกิจส่ือ และรายไดจากการขายสินคาและบริการ (หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ) ลดลงจํานวน 6.33 
ลานบาท และรายไดสวนงานธุรกิจการจําหนายและใหบริการเคร่ืองมือและอุปกรณตรวจสอบชีวอนามัยมีลดลง 23.23 ลาน
บาท เนื่องจากมีการจําหนายเงินลงทุนในสวนนี้ออกไปเม่ือป 2563 อยางไรก็ตามรายไดจากสวนงานใหคําปรึกษาและ
ออกแบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นจํานวน 0.10 ลานบาท 

 ในป 2564 มีรายไดรวมจากการดําเนินงานตอเนื่องทั้งส้ิน 288.83 ลานบาท คาใชจายในการดําเนินงานรวม 
190.19 ลานบาท กําไรจากการดําเนินงาน 98.48 ลานบาท และขาดทุนจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 1.22 ลานบาท ทําให
บริษัทมีกําไรสําหรับปรวม 97.26 ลานบาท 

(หนวย : ลานบาท) 
2564 2563 เพิ่ม / (ลด) 
จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 

การดําเนนิงานตอเนื่อง         
รายไดจากการดําเนินงาน 93.05 122.51 (29.46) (24.05)
รายไดอื่น 195.78 46.11 149.67 324.59
คาใชจายจากการดําเนินงาน (190.19) (219.68) 29.49 (13.42)
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 98.64 (51.06) 149.70 (293.18)
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได (0.16) (1.78) 1.62 (91.01)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการ 
     ดําเนินงานตอเนื่อง 

 
98.48

 
(52.84)

 
151.32 

 
(286.37)

การดําเนนิงานที่ยกเลิก  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการ 
     ดําเนินงานท่ียกเลิก 

 
(1.22)

 
15.03

 
(16.25) 

 
(108.12)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 97.26 (37.81) 135.07 (357.23)
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4.2   การวิเคราะห ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร 
4.2.1  การวิเคราะหรายได 

 ในป 2564 บริษัทมีรายไดรวม 288.83 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีรายไดรวม 168.62 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จํานวน 120.21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.29 แบงเปนรายไดจากการขายและการใหบริการ 93.05 ลานบาทและรายได
อื่น 195.78 ลานบาท 

 รายไดจากการดําเนินงานในป 2564 จํานวน 93.05 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีรายไดจากการดําเนินงาน 
122.51 ลานบาท ลดลงจํานวน 29.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.05 แบงเปนเปนรายไดจากสวนงานธุรกิจส่ือ 92.95 
ลานบาท ประกอบดวย ส่ือส่ิงพิมพ และส่ือออนไลน และสวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยีและใหบริการปรึกษาและ
ออกแบบระบบสารสนเทศ 0.10 ลานบาท 
 รายไดอื่น 195.78 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีรายไดอื่นรวม 46.11 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 149.67 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 324.59 ประกอบดวยรายไดอื่นรวม 8.48 ลานบาท และกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 
187.30 ลานบาท  
 ขาดทุนสําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก 1.22 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับป 2563 ซึ่งมีกําไรสําหรับ
ปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก 15.03 ลานบาท ลดลงจํานวน 16.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 108.12 เปนผลจากการขาย
เงินลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่ง 

รายไดจากการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน 
รายไดจากการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย 3 สวนงาน ไดแก สวนงานธุรกิจจําหนาย

สินคาเทคโนโลยีและใหบริการปรึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศ สวนงานธุรกิจส่ือ ประกอบดวย ส่ือส่ิงพิมพและส่ือ
ออนไลน และสวนงานธุรกิจจําหนายและใหบริการติดต้ังระบบโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย 
(จําหนายแลวเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2563) 

กลุมสินคา 2564 2563 เพิ่ม / (ลด) 
(หนวย : ลานบาท) จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 

สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยีและ 
     ใหบริการปรึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศ 

 
0.10

 
-

 
0.10 

 
100.00

สวนงานธุรกิจส่ือ 92.95 99.28 (6.33) (6.38)
สวนงานธุรกิจจําหนายและใหบริการติดต้ังระบบโครงการ 
     เก่ียวกับส่ิงแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย 

 
-

 
23.23

 
(23.23) 

 
(100.00)

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 93.05 122.51 (29.46) (24.05)
รายไดอื่น 195.78 46.11 149.67 324.59
รวมรายไดจากการดําเนินงานตอเนื่อง 288.83 168.62 120.21 71.29
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สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยีและใหบริการปรึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศ 
ป 2564 มีรายไดจากการดําเนินงาน 0.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นทั้งจํานวน คิดเปนรอยละ 100 จากการใหบริการ

ปรึกษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งดําเนินงานภายใตบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) 

สวนงานธุรกิจส่ือ 
ป 2564 สวนงานธุรกิจส่ือมีรายไดจากการดําเนินงานรวม 92.95 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีรายไดจากการ

ดําเนินงานรวม 99.28 ลานบาท ลดลงจํานวน 6.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.38 ซึ่งดําเนินงานภายใต บริษัท 
ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด บริษัทยอยของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด ดําเนินธุรกิจจําหนาย
ส่ือส่ิงพิมพ ภายใตชื่อ หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ และยังดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ทั้งธุรกิจส่ือออนไลน ธุรกิจโฆษณาผานส่ือตาง 
ๆ เชน Web Site, Facebook, Youtube เปนตน และธุรกิจรับจัดงาน Events งานสัมมนา โดยในป 2564 มีรายไดจากการ
ดําเนินงาน 92.95 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีรายไดจากการดําเนินงาน 99.28 ลานบาท ลดลงจํานวน 6.33 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 6.38 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหไมสามารถจัดงาน 
Events งานสัมมนาไดสงผลใหรายไดจากงาน Event ลดลงจํานวน 15.95 ลานบาท รายไดคาโฆษณาลดลงจํานวน 4.53 
ลานบาท รายไดจากการขายหนังสือพิมพลดลงจํานวน 0.82 ลานบาท อยางไรก็ดี รายได New Media เพิ่มขึ้นจํานวน 15 
ลานบาท 

สวนงานธุรกิจการจําหนายและใหบริการติดต้ังระบบโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอม และตรวจสอบชีวอนามัย 
ป 2564 สวนงานธุรกิจจําหนายและใหบริการติดต้ังระบบโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย

ลดลงทั้งจํานวน 23.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งดําเนินงานภายใต บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกร
เตอร จํากัด (จําหนายเงินลงทุนแลวเม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2563) 

รายไดอ่ืน 

(หนวย : ลานบาท) 
2564 2563 เพิ่ม / (ลด) 
จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 

          
รายไดอื่น 7.73 24.95   (17.22) (69.02)
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียน 
     ที่ถือไวเพื่อขาย - เงินลงทุนในบริษัทยอย 

  
187.34

  
-   

   
187.34  

  
100.00 

รายการโอนกลับจากการดอยคาสินทรัพย 0.71   21.16   (20.45) (96.64)
รวมรายไดจากการดําเนินงาน 195.78   46.11   149.67  324.59 

ป 2564 กลุมบริษัทมีรายไดอื่น 195.78 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับป 2563 ที่มีรายไดอื่น 46.11 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจํานวน 149.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 324.59 ประกอบดวย รายไดอื่นจํานวน 7.73 ลานบาท กําไรจากการ
จําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย – เงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 187.34 ลานบาท และรายการโอนกลับ
จากการดอยคาสินทรัพยจํานวน 0.71 ลานบาท 
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4.2.2  การวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงาน 
 ป 2564 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานจากการดําเนินงานตอเนื่องรวม 190.36 ลานบาท เม่ือเทียบกับ
ป 2563 ที่มีคาใชจายในการดําเนินงานจากการดําเนินงานตอเนื่องรวม 221.45 ลานบาท ลดลงจํานวน 31.09 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 14.04 

 (หนวย : ลานบาท) 
2564 2563 เพิ่ม / (ลด) 
จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 57.12 96.16  (39.04) (40.60)
คาใชจายในการขายและบริหาร 90.96 119.29 (28.33)  (23.75) 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 41.21 3.46 37.75 1,091.04
ตนทุนทางการเงิน 0.91 0.76 0.15  19.74 
รวมคาใชจายดําเนินงาน 190.20 219.67 (29.47) (13.42)
คาใชจายภาษีเงินได 0.16 1.78 (1.62) (91.01)
รวมคาใชจาย 190.36 221.45 (31.09) (14.04)

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 
ป 2564 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการรวม 57.12 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีตนทุน

ขายและตนทุนการใหบริการรวม 96.16 ลานบาท ลดลงจํานวน 39.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.60 ซึ่งลดลงไปใน
ทิศทางเดียวกับรายไดที่ลดลง 

คาใชจายในการขายและบริหาร  
ป 2564 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 90.96 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีคาใชจายใน

การขายและบริหารรวม 119.29 ลานบาท ลดลงจํานวน 28.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.75 เปนผลจากการปรับ
โครงสรางการบริหารจัดการและควบคุมตนทุนและคาใชจาย ทําใหคาใชจายในการดําเนินงานลดลง นอกจากน้ี ในป 
2564 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2 บริษัทจํานวน 41.21 ลานบาท 

ตนทุนทางการเงิน 
ป 2564 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินรวม 0.91 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีตนทุนทางการเงิน 0.76 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 0.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.74 ซึ่งเปนดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินจากบุคคลภายนอกเพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

คาใชจายภาษีเงินได 
ป 2564 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินได 0.16 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีคาใชจายภาษีเงินได 1.78 

ลานบาท ลดลงจํานวน 1.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.01 เนื่องจากปกอนบริษัทยอยมีกําไรจากการใหกูยืมเงินแก
กิจการอื่น 
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4.2.3  กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 
ป 2564 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 38.62 เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 21.51 เพิ่มขึ้น

รอยละ 17.11 โดยรายไดจากการดําเนินงานลดลงรอย 24.05 ในขณะท่ีตนทุนจากการดําเนินงานลดลงรอยละ 40.60 ซึ่ง
ลดลงในสัดสวนที่มากกวารายได เนื่องจากมีการปรับโครงสรางการบริหารจัดการทําใหตนทุนจากการดําเนินงานลดลง 
สงผลใหกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น  

4.2.4  กําไร (ขาดทุน) สําหรับป  
ป 2564 บริษัทฯ มีผลกําไรสําหรับป 97.26 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีผลขาดทุนสําหรับป 37.81 ลานบาท 

กําไรเพ่ิมขึ้นจํานวน 135.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 357.23 สวนใหญเปนผลจากการรับรูผลกําไรจากการจําหนายเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย 

ป 2564 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนรอยละ 13.23 เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีอัตราผลตอบแทนรอยละ 
(6.25) เพิ่มขึ้นรอยละ 19.48 เนื่องจากป 2564 มีผลการดําเนินงานเปนกําไรจากการรับรูผลกําไรจากการจําหนายเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย 

4.3   การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 
 ฐานะการเงินของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้ 
 

(หนวย : ลานบาท) 
2564 2563 เพิ่ม / (ลด) 
จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 

สินทรัพยรวม 840.00 918.36 (78.36) (8.53)
หนี้สินรวม 104.99 313.45 (208.46) (66.51)
สวนของผูถือหุน 735.01 604.91 130.10  21.51 

 
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย 
ป 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยสินรวม 918.36 ลานบาท ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียน 142.16 ลานบาท และ

สินทรัพยไมหมุนเวียน 776.20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.48 และ 84.52 ของสินทรัพยรวม ประกอบดวยเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด 21.93 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 70.41 ลานบาท เงินใหกูยืมแกพนักงาน 0.04 ลาน
บาท สินคาคงเหลือ 0.10 ลานบาท สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 2.89 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว
เผ่ือขาย 46.79 ลานบาท เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 8.46 ลานบาท สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 68.85 
ลานบาท เงินลงทุนในบริษัทรวม 424.60 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 138.45 ลานบาท 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 11.42 ลานบาทอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช 2.57 ลานบาท สินทรัพยสิทธิการใช 4.51 ลาน
บาท สินทรัพยไมมีตัวตน 105.48 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 11.86 ลานบาท 
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ป 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยสินรวม 840 ลานบาท ประกอบดวย สินทรัพยหมุนเวียน 97.62 ลานบาท และ
สินทรัพยไมหมุนเวียน 742.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.62 และ 88.38 ของสินทรัพยรวม ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด 43.17 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 51.90 ลานบาท สินคาคงเหลือ 0.07 ลานบาท และ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 2.48 ลานบาท เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 7.85 ลานบาท เงินลงทุนใน
บริษัทรวม 380.78 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 138.45 ลานบาท อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
11.42 ลานบาท อุปกรณ 4.99 ลานบาท สินทรัพยสิทธิการใช 11.92 ลานบาท สินทรัพยไมมีตัวตน 124.52 ลานบาท และ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 62.45 ลานบาท 

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยรวมป 2564 และป 2563 มีอัตรารอยละ 11.58 และรอยละ (4.12) มี
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรในป 2564 และป 2563 มีอัตรารอยละ 68.77 และรอยละ (33.59) ตามลําดับ อัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยป 2564 จํานวน 0.11 คร้ัง และป 2563 จํานวน 0.13 คร้ัง บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยรวมและทรัพยสินถาวรเพิ่มขึ้น เนื่องจากปกอนบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหไมสามารถใชประโยชนจากสินทรัพยเพื่อหาผลตอบแทนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
ในป 2564 บริษัทฯ มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย สงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมและ
ทรัพยสินถาวรเปนเพิ่มขึ้น สําหรับอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยลดลงเล็กนอย 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน  

(หนวย : ลานบาท) 
2564 2563 เพิ่ม / (ลด) 
จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 

ลูกหนี้การคา 33.10 37.99 (4.89) (12.87)
ลูกหนี้อื่น 18.80 32.42 (13.62) (42.01)
  51.90 70.41 (18.51) (26.29)
ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้      
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 6.23 8.40 (2.17) (25.83)
ต๋ัวเงินรับ 0.27 0.55 (0.28) (50.91)
ลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ 17.18 19.33 (2.15) (11.12)
ลูกหนี้การคา      
     แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้      
          -  ไมเกิน 3 เดือน 7.16 7.50 (0.34) (4.53)
          -  3-6 เดือน 0.11 0.13 (0.02) (15.38)
          -  6-12 เดือน 0.03 1.36 (1.33) (97.79)
          -  มากกวา 12 เดือน 37.53 41.95 (4.42) (10.54)
รวม 68.51 79.22 (10.71) (13.52)
หัก  คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น 
 

(35.41)
 

(41.23)
 

5.82  
 

(14.12)
สุทธิ 33.10 37.99 (4.89) (12.87)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิ 33.10 ลานบาท และ 
37.99 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 4.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.87 มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา ป 2564 
และ 2563 จํานวน 2.62 คร้ัง และ 2.17 คร้ัง ตามลําดับ ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย ป 2564 จํานวน 139 วัน และป 2563 
จํานวน 168 วัน ซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้ของบริษัทสวนใหญอยูในชวงมากกวา 12 เดือน เนื่องจากลูกหนี้คงคางสวนใหญเปน
ลูกหนี้การคาที่มีมูลคาสูงและอยูระหวางดําเนินการบงัคับคดีทางกฎหมาย 

บริษัทฯ มีเครดิตใหกับลูกหนี้โดยปกติ กําหนดใหสวนงานบริษัทเอกชน หรือบุคคลธรรมดา 30 วัน และลูกหนี้สวน
งานรัฐ บาล 45 วัน 

เม่ือวิเคราะหอายุหนี้ที่อยูในกําหนด พบวาลูกหนี้ที่อยูในกําหนดชําระป 2564 และ ป 2563 จํานวน 17.18 ลาน
บาทและ 19.33 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจากป 2563 จํานวน 2.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.12 

อายุหนี้ไมเกิน 3 เดือน ป 2564 และป 2563 มีลูกหนี้ที่คางชําระไมเกิน 3 เดือน จํานวน 7.16 ลานบาท และ 7.50 
ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจากป 2563 จํานวน 0.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.53  

อายุหนี้ระหวาง 3 - 6 เดือน ป 2564 และป 2563 มีลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน จํานวน 0.11 
ลานบาท และ 0.13 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจากป 2563 จํานวน 0.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.38  

อายุหนี้ระหวาง 6-12 เดือน ป 2564 และป 2563 มีลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน จํานวน 0.03 
ลานบาท และ 1.36 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจากป 2563 จํานวน 1.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.79  

อายุหนี้มากกวา 12 เดือน 37.53 ลานบาท บริษัทฯ ไดบันทึกต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแลว จํานวน 35.41 ลาน
บาท โดยสวนใหญเปนลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินการทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทยังมีความม่ันใจวาจะไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ 

ลูกหนี้อ่ืน 
บริษัทฯ มีลูกหนี้อื่นป 2563 และป 2562 จํานวน 32.42 ลานบาท และ 44.89 ลานบาท ตามลําดับ ลดลง 12.47 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.78 ประกอบดวย คาใชจายจายลวงหนา ดอกเบี้ยคางรับ เงินมัดจําและเงินประกัน ลูกหนี้
กรมสรรพากร ลูกหนี้อื่น และอื่นๆ บริษัทจึงบันทึกคาเผ่ือหนี้ผลขาดทุนจากการดอยคาในป 2563 จํานวน 12.33 ลานบาท 
เนื่องจากระยะเวลาการจายคืนเกิน 12 เดือน ซึ่งลูกหนี้บางรายอยูระหวางดําเนินการบังคับคดีทางกฎหมาย รายการลูกหน้ี
อื่นไดเปดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2564 หัวขอ 8 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น หนาที่ 28-29 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชา 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา 77.68 ลานบาท ในระหวางป 2555 บริษัทฯ ไดรับโอนสิทธิเรียกรองการรับชําระเงินในลูกหนี้

ตามสัญญาเชาทางการเงินจากบริษัทแหงหนึ่ง โดยผูบริหารของบริษัทฯ พิจารณาวามีโอกาสที่จะไมไดรับชําระเงินคางวด
คงเหลือทั้งหมด จึงพิจารณาต้ังคาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาทั้งจํานวน 

เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2561 ศาลพิพากษาใหลูกหนี้และผูซื้อตามสัญญาซ้ือขายสินคากับบริษัทลูกหนี้รวมกันชดใช
คาเสียหายจากคาสินคาและภาษีมูลคาเพิ่มเปนจํานวนเงิน 79.00 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป ของคา
สินคาและภาษีมูลคาเพิ่ม จนกวาจะชําระเสร็จ และใหลูกหนี้ใชคาฤชาธรรมเนียมแทนบริษัทฯ และใหยกฟองผูซื้อไมตอง
จายคาฤชาธรรมเนียม เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2561 บริษัทฯ ไดสงคําบังคับคดีเพ่ือยึดทรัพยสินใหแกจําเลยที่ 1 และ
ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการสืบทรัพยและต้ังเจาพนักงานบังคดีเพื่อทําการยึดทรัพยบังคับคดีตอไป 
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สินคาคงเหลือ 

(หนวย : ลานบาท) 
2564 2563 เพิ่ม / (ลด) 
จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ 

สวนงานธุรกิจส่ือ 0.07 0.10 (0.03) (30.00)
รวม 0.07 0.10 (0.03) (30.00)

บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 0.07 ลานบาท และ 0.07 ลานบาท 
ตามลําดับ ลดลงจากป 2563 จํานวน 0.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30 

สวนงานธุรกิจส่ือในป 2564 มีมูลคา 0.07 ลานบาท เปนสินคาประเภทหนังสือพิมพ เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีสินคา
คงเหลือ 0.10 ลานบาท ลดลง 0.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30 เนื่องจากการเปล่ียนแปลงการรับขอมูลของผูบริโภคในยุค
ปจจุบันที่ตองการความรวดเร็วและทันเหตุการณ ทําใหการผลิตหนังสือพิมพรายสัปดาหลดจํานวนผลิตลง 

อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือมีอัตราการหมุนเวียนเร็วขึ้น โดยป 2564 และ ป 2563 จํานวน 9 วัน และ 11 
วัน ตามลําดับ หรือ 42.24 คร้ัง และ 32.64 คร้ัง ตามลําดับ เปนการแสดงการบริหารการขายสินคาไดเร็วขึ้น เนื่องจาก 
คงเหลือเพียงสวนงานธุรกิจส่ือประเภทหนังสือพิมพ 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 
ป 2564 บริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย สําหรับหุนสามัญของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 

จํากัด (มหาชน) (NMG) จํานวน 404,985,000 หุน ในสัดสวนรอยละ 9.96 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวของ NMG ใหกับ
บุคคลอื่น ในราคาหุนละ 0.19 บาท เปนจํานวนเงิน 76.95 ลานบาท ซึ่งการขายไดเสร็จส้ินแลว เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 
2564 และขาดทุนสะสมที่เคยรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จํานวนเงิน 742.69 ลานบาท ไดโอนเขาไปรับรูในกําไร
สะสมแลว 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
เงินลงทุนในบริษัทยอย (งบเฉพาะกิจการ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 142.00 ลานบาท และ 

189.38 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงจากป 2564 จํานวน 47.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.02 ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงท่ี
สําคัญดังนี้ 

ป 2564 บริษัทฯ มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด จํานวน 61.53 ลานบาท โดย
ยังคงสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่จดทะเบียนและชําระแลว และไดดําเนินจดทะเบียนตอกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2564, วันที่ 27 สิงหาคม 2564 และวันที่ 26 ตุลาคม 2564 

ป 2564 บริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย สําหรับหุนสามัญ บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด ใน
สัดสวนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่จดทะเบียนและชําระแลวใหกับบุคคลอื่น (ผูซื้อ) และดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์และ
จดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ จากการจําหนายเงินลงทุน
ดังกลาวทําใหบริษัทฯ สูญเสียเงินลงทุนทางออมในบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ในสัดสวนรอยละ 6.83 คงเหลือการถือหุน
ทางตรงในบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด รอยละ 93.17 
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การเปล่ียนแปลงในบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนทางออม 
ป 2564 บริษัท หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดมี

มติเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 15 ลานบาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 1,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท จาก
เดิมทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทยอยทางออมไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

ป 2564 บริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ลงทุนในบริษัท ลิเบอ
เรเตอร จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อรองรับธุรกิจในการเปนนายหนา ซื้อขายหลักทรัพยและตัวแทนธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายลวงหนาโดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ลานบาท แบงเปนหุนจํานวน 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 10 บาท และบริษัทยอยทางออมถือหุนรอยละ 99.99 โดยไดเรียกชําระคาหุนสามัญครั้งแรกจากผูถือหุน จํานวน 
2,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2.50 บาท เปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทยอยทางออมไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2564 

ป 2564 บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนสามัญเพิ่มเติมจากผูถือ
หุนจํานวน 2,000,000 หุน มูลคาหุนหุนละ 7.50 บาท เปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดย
บริษัทยอยทางออมไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว 

ป 2564 บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 20 ลาน
บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ลานบาท เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยออกหุนสามัญจํานวน 8,000,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 80 ลานบาท และมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนสามัญจากผูถือหุนจํานวน 
8,000,000 หุน มูลคาหุนหุนละ 2.50 บาท เปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทยอยทางออมไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันที่ 3 กันยายน 2564 

ป 2564 บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดมีมติเรียกชําระคาหุนสามัญเพิ่มเติมจากผูถือหุน
จํานวน 8,000,000 หุน มูลคาหุนหุนละ 7.50 บาท เปนจํานวนเงิน 60 ลานบาท เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยบริษัทยอย
ทางออมไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว 

เงินลงทุนในบริษัทรวม และเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 
เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน 380.78 ลานบาท และ 424.60 ลานบาท 

ตามลําดับ ลดลงจากป 2564 จํานวน 43.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.32 ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญดังนี้ 
ป 2564 บริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยสําหรับหุนสามัญ บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด 

จํานวน 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมด โดยมูลคาราคาหุนที่ซื้อขาย 432.40 ลานบาท 
และสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด มูลคา 138.45 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยคางจาย จํานวนเงิน 
4.15 ลานบาท รวมมูลคาราคาซ้ือขายทั้งส้ินจํานวนเงิน 575.00 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะสามารถเขาทํารายการ
ใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 1/2565 

ป 2564 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดมีมติอนุมัติรายการจําหนายหุนสามัญของ
บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด (บริษัทรวม) ในสัดสวนรอยละ 35.00 ของจํานวนหุนที่จดทะเบียนและชําระแลว 
โดยราคาซ้ือขายหุนจํานวนเงิน 2.65 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทยอยทางออมไดเขาทําสัญญาจะซ้ือจะขายเงินกับบุคคลอื่น (ผู
ซื้อ) เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2564 และบริษัทยอยทางออมไดดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์หุนสามัญใหกับผูซื้อแลว 
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 อุปกรณ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีอุปกรณ จํานวน 4.99 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีอุปกรณ 2.57 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจํานวน 2.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.16 จากสวนงานธุรกิจส่ือและธุรกิจหลักทรัพยซื้ออุปกรณเพิ่มขึ้น อยางไร
ก็ดีระหวางปก็ไดมีการตัดคาเส่ือมราคา โดยรายละเอียดของอุปกรณไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวขอที่ 
16 หนาที่ 46-49 

 หนี้สิน 
ป 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 104.99 ลานบาท ประกอบดวยหน้ีสินหมุนเวียน จํานวน 87.34 ลานบาท และหนี้สิน

ไมหมุนเวียน จํานวน 17.64 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีหนี้สินรวม 313.45 ลานบาท ลดลงจํานวน 208.46 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 66.51 เนื่องจากปกอนมีเงินรับลวงหนาจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด 
จํานวน 164.40 ลานบาท 

สวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน 735.01 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 

จํานวน 105,650,197,648 หุน มูลคาหุนที่ตราไว 1 บาท มีทุนที่ออกและชําระแลว ประกอบดวย หุนสามัญ จํานวน 
75,650,197,648 หุน 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงสรางเงินทุนประกอบดวยหน้ีสินรวม จํานวน 104.99 ลานบาท และสวนของผู
ถือหุน จํานวน 735.01 ลานบาท มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.14 เทา เม่ือเทียบกับป 2563 ที่มีอัตราสวนหนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุน 0.52 เทา ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ปกอนมีเงินรับลวงหนาจากการจําหนายเงินลงทุนบริษัท กรีน เน็ต 
1282 จํากัด จํานวน 164.40 ลานบาท รวมอยูในหนี้สินรวม ดังนั้นหากเม่ือหักรายการดังกลาวออกอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุนจะเปน 0.25 ซึ่งยังคงลดลง เนื่องจากหนี้สินลดลงจากการรับชําระหนี้ และสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากการ
เพิ่มทุนและระหวางปบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินลงทุน 
การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานสุทธิจํานวน 55.87 ลานบาท 
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 25.29 ลานบาท สวนใหญเกิดจากกระแสเงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวมจํานวน 22.00 ลานบาท กระแสเงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียน
อื่นจํานวน 76.95 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจายซ้ือสินทรัพยจํานวน 75.51 ลานบาท ไดแกคาทํา 
application และเงินจายลวงหนาคาสิทธิการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 51.82 ลานบาท สวนใหญเกิดจากกระแสเงินสดรับสุทธิจากการกูยืมเงินจากบุคคลภายนอก
จํานวน 38.00 ลานบาท กระแสดเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจํานวน 16.34 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีกระแสเงินสด
จายหน้ีสินตามสัญญาเชาจํานวน 1.89 ลานบาท และดอกเบี้ยจาย 0.63 ลานบาท 

สภาพคลองของบริษัท 
บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองในป 2564 และป 2563 ดวยอัตราสวนสภาพคลอง 1.12 เทา และ 0.47 เทา ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวา สภาพคลองของบริษัทอยูในระดับดีกวาปกอน ซึ่งบริษัทฯ มีการควบคุมการใชเงินอยางระมัดระวังเพื่อรักษา
สภาพคลอง 
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ภาระผูกพันดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

นอกจากหน้ีสินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินกลุมบริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทฯ มีหนังสือคํ้าประกันกับสถาบันการเงิน จํานวน 7.70 ลานบาท 
และ 8.35 ลานบาท ตามลําดับ 

บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาใหบริการโครงขายโทรทัศนระบบดิจิทัลกับผูใหบริการโครงขาย
รายหน่ึงเพื่อขอใชโครงขายจากผูใหบริการโครงขายประเภทท่ีใชคล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อเผยแพรชอง
ออกอากาศสัญญาณโทรทัศนจํานวนเงิน 437.33 ลานบาท เปนระยะเวลา 10 ป 16 วันนับต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง
วันที่ 16 กันยายน 2571 ทั้งนี้ เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บริษัทยอยไดจัดสงหนังสือขอยกเลิกสัญญาโดยใหส้ินสุด
สัญญาในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และเม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ทางคูสัญญาไดแจงขอสงวนการใชสิทธิตามสัญญา 
เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ทางคูสัญญาไดมีการแจงใหบริษัทยอยชําระคาเสียหายจากการเลิกสัญญากอนกําหนด 
ต้ังแตวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2571 เปนเวลา 8 ป 10 เดือน และเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 บริษัท
ยอยไดมีการแตงต้ังทนายความเพื่อสงหนังสือขอปฏิเสธการชําระคา เสียหาย  พรอมชี ้แจง เหตุผลการขอยกเวน
คาเสียหายดังกลาว ทั้งนี้บริษัทยอยอยูระหวางการดําเนินการเจรจา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันกับบุคคลและบริษัทอื่นเกี่ยวกับสัญญาเชา
ระยะส้ันและสัญญาบริการที่มีสาระสําคัญ จํานวน 34.16 ลานบาท และ 30.32 ลานบาท ตามลําดับ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ มีภาระผูกพันคาที่ปรึกษากับบุคคลและบริษัทอื่น จํานวนเงิน 
0.87 ลานบาท และ จํานวนเงิน 0.59 ลานบาท ตามลําดับ 

เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2564 บริษัทยอยทางออมไดเขาทําสัญญาวาจางพัฒนาซอฟตแวรกับบริษัทอื่น ซึ่งมีมูลคา
สัญญา จํานวนเงิน 27.00 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คงเหลือภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวนเงิน 
3.78 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 บริษัทยอยทางออมไดเขาทําสัญญาซ้ือขายสิทธิในการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (หมายเลข 21) กับบริษัทอื่นในราคาซ้ือขายจํานวนเงิน 120.00 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คงเหลือ
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวนเงิน 70.00 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทยอยทางออมมีภาระผูกพันในสัญญาแตงต้ังบริษัทอื่นเปนตัว แทนใน
การจัดหาบุคคลผูสนใจเขารับบริการกับบริษัทอื่น โดยมีภาระผูกพันที่จะตองแบงสวนแบงรายไดเปนรายเดือน ในอัตรา
รอยละ 15 และอัตรารอยละ 10 ตามลําดับ ของคาตอบแทนท้ังหมดที่บริษัทยอยไดรับชําระภายในเดือนปฏิทินใดๆ อัน
เนื่องมาจากนิติกรรม สัญญามีระยะเวลา 1 ป เทากันทั้งสองป 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทยอยทางออมมีภาระผูกพันในสัญญาแตงต้ังบริษัทอื่นเปน
ผูดําเนินการจัดการงานกิจกรรม โดยมีภาระผูกพันที่จะตองจายในอัตรารอยละ 10 และอัตรารอยละ 12 ตามลําดับ ของ
รายไดหลังหักคาใชจายจากการจัดกิจกรรมแตละงานกิจกรรม 
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ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

1. ธุรกิจส่ือและส่ือออนไลนในป 2565 มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากปกอน ๆ เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการของผูบริโภคและความสะดวกในการเขาถึงที่สะดวกมากขึ้น จากเทคโนโลยีการส่ือสารที่มีการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองการใชงานของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว ดังน้ันกลุมบริษัทจึงไดใหความสําคัญกับการขยาย
ธุรกิจทางดานส่ือสมัยใหมการหาพันธมิตร และชองทางการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ content ของกลุมบริษัท ตลอดจนการ
ใหบริการดานส่ือออนไลนเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการดานส่ือสมัยใหมที่เพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ โดยสามารถใช
ขอมูล (content) รวมกับส่ือทีวีและส่ิงพิมพได เปนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  

2. การขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจจากเดิมที่เนนการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพียงอยางเดียวมาเปนการ
ใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integration) การใหบริการเชิงเทคโนโลยีเฉพาะดาน การให
คําแนะนําและเปนที่ปรึกษาดานระบบสารสนเทศ การพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมกลุมโปรแกรมประยุกตเพื่อใหครอบคลุม
ความตองการของลูกคาทั้งองคกรภาครัฐและภาคเอกชน การขายหรือใหเชาเคร่ืองคอมพิวเตอรกับองคกรขนาดใหญ การ
พัฒนาโปรแกรมจัดการการสงขอมูล Mobile Contents การขยายตลาดเขาสูตลาด Digital Contents เพื่อการสรางสรรค
ภาพกราฟฟกสโดยใช Graphic Technology ตาง ๆ และการใหบริการเช่ือมโยงระบบซอฟตแวรไปยังนวัตกรรมดาน
คอมพิวเตอรตาง ๆ (Innovative Integration) จะทําใหสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจไดกวางขวางครอบคลุมความ
ตองการของลูกคาและสามารถขยายกลุมลูกคาไดมากขึ้น 

3. บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการทบทวนโครงสรางองคกรเพื่อจัดสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีประสบ 
การณ และความเช่ียวชาญเฉพาะทางเขามาทํางาน เพื่อรองรับกับการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจดังกลาวขางตนกับ
สภาวการณแขงขันที่คอนขางสูงในธุรกิจที่บริษัทและบริษัทยอยประกอบการอยู 

4. บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงการแขงขันทางธุรกิจอยางสูงของธุรกิจส่ือและส่ือออนไลน ทําใหไดมีการมองหาธุรกิจใหม
ที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจปจจุบันของบริษัทฯ เพื่อตอยอดธุรกิจในอนาคต โดยไดมีการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพยทั้งใน
สวนของนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน ซึ่งปจจุบันไดรับใบอนุญาตใหเร่ิมประกอบธุรกิจ และธุรกิจ
หลักทรัพยแบบครบวงจร ที่กําลังอยูในระหวางขั้นตอนการดําเนินการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากปจจุบัน
คนรุนใหมใหความสําคัญกับการวางแผนทางการเงิน สนใจการลงทุนในตลาดหุนทั้งในและตางประเทศมากขึ้น ทําใหมีนัก
ลงทุนหนาใหมเขามาลงทุนในตลาดหุนเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป โดยการประกอบธุรกิจหลักทรัพยนี้จะชวยเพิ่มชองทางการหา
รายไดของบริษัท และทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง 
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5.   ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 

5.1  ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท 

ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
ช่ือยอหลักทรัพย NEWS 
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย วันที่ 8 ตุลาคม 2547 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ 
เลขท่ี 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ 
ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล   
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท +66 (2) 273-8351    
โทรสาร +66 (2) 273-8359 http://www.newsnetwork.co.th 

Address 
333  Lao Peng Nguan 1 Tower, 27th Floor, Zone A,  
Soi Choeiphuang, Vibhavadi-Rangsit Road,  Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel. +66 (2) 273-8351   Fax. +66 (2) 273-8359    
http://www.newsnetwork.co.th 

ประเภทกิจการและการดําเนินธุรกิจ 
ส่ือ จําหนาย ติดต้ัง และพัฒนาซอฟตแวรและใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Type of Business and Nature of Operation
Media and develop, sell, training, services and supports 
in information technology 

ทุนจดทะเบียน 
ทุนจดทะเบียน 105,650,197,648 บาท  
ทุนชําระแลว 75,650,197,648 บาท  
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

Share Capital 
Registered  105,650,197,648 THB  
Paid-up 75,650,197,648  THB  
Shares at Par Value 1 THB  

นายทะเบียนหุน 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ประเทศไทย) จํากัด 
ต้ังอยูเลขท่ี 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 14  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 

Securities Registration 
Thailand Securities Depository (Thailand) Co., Ltd.  
93 The Stock Exchange of Thailand Building, 14th Floor, 
Rachadapisek Road, Din daeng,  Bangkok 10400, 
Thailand 

ผูสอบบัญชีอนุญาต  
บริษัท บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด โดย   
นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 
หรือนางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์ ทะเบียนเลขท่ี 7881หรือ
นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ทะเบียนเลขที่ 12258 หรือ 
นางสาววราภรณ พันธภักดีนุพงษ ทะเบียนเลขท่ี 12261 หรือ
นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ทะเบียนเลขท่ี 13765  
สํานกังานเลขท่ี 128/150-153 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 14 
ถนนพญาไท  แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท +66 (2) 214 6464    
โทรสาร  +66 (2) 215 4772 

Certified Auditor 
CWWP Company Limited. By 
Ms. Wanraya Puttasatiean C.P.A. Registration No.4387 or 
Ms. Waraporn Intaraprasit C.P.A. Registration No.7881 or 
Ms. Chonthicha Lertwilai  C.P.A. Registration No.12258 or  
Ms. Waraporn Phanpakdeenupong C.P.A. Registration 
No.12261 or Ms. Ratchanok Jensuwan C.P.A. 
Registration No.13765 
Office 128/150-153 Phayatai Plaza Buiding, 14th Floor, 
Phayatai Road, Thungphayatai, Ratchatavee, Bangkok 
10400, Thailand. 
Tel  +66 (2) 214 6464  Fax  +66 (2) 215 4772 
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5.2 ขอมูลสําคัญอ่ืน 
    - ไมมี- 

5.3 ขอพิพาททางกฏหมาย  
 ขอพิพาททางกฎหมาย ณ ส้ินป 2564 มีดังนี้ 
คดีหมายเลข ศาล จําเลย ขอหาหรือฐานความผิด ความคืบหนาของคดี 

ดํา พ. 
3328/2561 

แพง จําเลย 3 หม่ินประมาทโดยการโฆษณา เรียกรองใหชําระ
คาเสียหายจํานวนเงิน 631.40 ลานบาท พรอม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป 

นัดสืบพยาน 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

ดํา พ.
1349/2563 

แพง จําเลย 1 หม่ินประมาทโดยการนําเสนอขาว เรียกรองให
ชําระคาเสียหายจํานวนเงิน 51 ลานบาท พรอม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป 

ศาลนัดไกลเกล่ีย 
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 

ดํา อ.
3226/2562 

อาญา จําเลย 3 หม่ินประมาทโดยการโฆษณา เรียกรองใหชําระ
คาเสียหายจํานวนเงิน 10 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย
อัตรารอยละ 7.50 ตอป 

ศาลนัดไตสวนมูลฟอง 
วันที่ 31 มีนาคม 2565 

ดํา อ.
1306/2563 

อาญา จําเลย 1 หม่ินประมาทโดยการนําเสนอขาว เรียกรองใหยึด
และทําลายหนังสือพิมพจํานวน 3 ฉบับ และให
โฆษณาคําพิพากษาท้ังหมดผานส่ือออนไลน 

ศาลนัดไตสวนมูลฟอง 
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 

ดํา อ.
2176/2563 

อาญา จําเลย 1 หม่ินประมาทโดยการนําเสนอขาว เรียกรองให
โฆษณาคําพิพากษาท้ังหมดหรือบางสวน  ใน
หนังสือพิมพ และส่ือออนไลน และใหทําลาย ลบ 
หรือนําออกจากระบบคอมพิวเตอร หรือขาวที่มี
ขอความหม่ินประมาท 

ศาลนัดไตสวนมูลฟอง 
วันที่ 28 มีนาคม 2565 

อยางไรก็ตาม ขณะนี้คดีทั้งหมดดังกลาวอยูในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล ฝายบริหารของบริษัท
เช่ือวาผลของคดีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินของบริษัท 
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สวนที่ 2 
การกาํกับดูแลกิจการ 

6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยจะไดกําหนด
เปนนโยบายท่ีครอบคลุมถึงโครงสรางและขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท สิทธิและความเทา
เทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียนอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหนาที่ในการกํากับใหบริษัทมีการเปดเผยขอมูลที่มี
ความเพียงพอโปรงใส ใหแกผูถือหุนและสาธารณชนอยางสมํ่าเสมอ มีการกํากับควบคุมดูแลกิจการที่เปนระบบ สามารถ
ตรวจสอบได และมีการควบคุมบริหารความเส่ียงเพื่อประโยชนสูงสุดแกนักลงทุน และยังคํานึงถึงเร่ือง จริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม  

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Right of Shareholder) 
  บริษัทตระหนักใหความสําคัญตอผูถือหุน และใหสิทธิผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายใหขอมูล

และขาวสารของบริษัทอยางถูกตองทั้งผานการประชุมผูถือหุนซึ่งบริษัทจัดอยางนอยปละ 1 คร้ัง ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และรวมพิจารณาตัดสินในการเปล่ียนแปลงที่สําคัญตาง ๆ โดยที่บริษัทมีการอํานวยความ
สะดวกแกผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการกําหนดใหมีการจัดประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ผูถือหุน
สามารถเดินทางมาไดโดยสะดวก  โดยสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนลวงหนา และระบุเอกสารที่ตองใชแสดงตัวในการเขา
รวมประชุม บริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมได โดยผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ให บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย
ตนเอง ในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ังจะมีคณะกรรมการบริษัทซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมดวยทุกคร้ังเพื่อ
ตอบขอซักถามของท่ีประชุมผูถือหุน โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผูแทนในฐานะประธานที่ประชุมจะไดจัดใหผูถือหุน
ไดมีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองที่เสนออยางเหมาะสม  

หมวดที่ 2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 
   บริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินการของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท 
และจะเพิ่มทางเลือกใหผูถือหุนทุกคร้ัง ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือ
หุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือผูรับมอบอํานาจเปนตัวแทนในการเขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนได  

ความขัดแยงทางผลประโยชน  
  เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนในรายการท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหคณะกรรมการบริษัทเปนผู

พิจารณาการอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและใหผูที่อาจมีสวนไดเสียงดออกเสียงเพื่อใหเกิดความ
โปรงใส หากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง ขอกําหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในของ
บริษัทจะใหรับทราบเฉพาะผูที่เก่ียวของเทานั้น และหามมิใหผูบริหารใชขอมูลภายในมากอใหเกิดผลประโยชนสวนตนโดย
บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
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หมวดที่ 3  บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย (The Role of Stakeholders) 
   บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซึ่ง
รวมถึง ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคาและ/หรือเจาหนี้ คูแขงทางการคา และสังคมสวนรวม โดยมีรายละเอียดแยกตาม
หัวขอดังนี้  

   พนักงาน : บริษัทเนนการสงเสริมการพัฒนาความรู ความสามรถของพนักงานทุกระดับอยาง
ตอเนื่องไดรับปฏิบัติและไดรับโอกาสเทาเทียมกัน ใหผลตอบแทนและสวัสดิการแก
พนักงานอยางเหมาะสมเปนธรรม มีการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อให
ผลประโยชนตอพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานตามขอบังคับของกฎหมายแรงงานและ
สวัสดิการของพนักงาน และใหความเคารพตอสิทธิหนาที่สวนบุคคล ตลอดจนดูแล
ใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางานเพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสินของพนักงาน รวมทั้งสงเสริมใหปฏิบัติงานภายใตคานิยมที่ดีรวมกัน
และความสามัคคีภายในองคกร 

 คูคาและเจาหนี้ : บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่มีตอคูคา และ/หรือเจาหนี้อยาง
เครงครัด และไมเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ที่ไมสุจริตใน
การคากับคูคา และ/หรือเจาหนี้ โดยหากไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว หรือ
มีขอมูลวามีการกระทําที่ไมสุจริตเกิดขึ้น จะรีบแจงหรือเปดเผยขอมูลตอคูคาและ/
หรือเจาหนี้เพื่อรวมกันแกไขปญหาและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย  

   ลูกคา : บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และสามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดเปนอยางดี โดยเนนใหความสําคัญถึง
คุณภาพสินคา การบริการ ราคาที่เหมาะสม และความตรงตอเวลา 

   คูแขงขัน : บริษัทมีนโยบายใหปฏิบัติตอคูแขงขันทุกรายอยางเทาเทียมกันดวยความสุจริตโดย
ดําเนินการแขงขันอยางถูกตองตามกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของอยางมีคุณธรรม 
ปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขันที่ดี 

  สังคมสวนรวม : บริษัทฯ มีความมุงม่ันและตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจที่มีสวนรับผิดชอบตอสังคม 
โดยมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมและชุมชนทั้งในสถานท่ีของลูกคาและของ
บริษัทเอง และไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่
เก่ียวของ 
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หมวดที่ 4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 
    บริษัทฯ มีการเผยแพรทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชการเงินตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส เพื่อจะเปนประโยชนตอผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะห ทั้งนี้
บริษัทไดปรับปรุงขอมูลและขาวสารใหทันสมัยและเปนปจจุบันอยูเสมอ 

คุณภาพของรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทําขึ้น มีขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง

ครบถวนในสาระที่สําคัญโปรงใส รวมท้ังไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป โดยใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการ
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปแลว 

ความสัมพันธกับผูลงทุน 
บริษัทจัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) เพื่อเปนตัวแทนบริษัทในการติดตอส่ือสารกับผูถือหุน ผู

ลงทุนสถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยและประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพรขอมูลผานหลายชองทาง เชน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งการเผยแพรขอมูลบน
เว็บไซตบริษัทที่ www.newsnetwork.co.th ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทโดยผานทางเว็บไซตของบริษัทที่ 
www.newsnetwork.co.th หรือที่ E-Mail Address : ir@newsnetwork.co.th หรือที่โทร  02-273-8351 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
1. โครงสรางคณะกรรมการ 

โดยคณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกับ
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเชนกรรมการตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทมีความ
ซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนมีความต้ังใจดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องมีหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานของบริษัทและมีการกํากับควบคุมฝายบริหารใหดําเนินการเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินเปนตนนอกจากนี้บริษัทยังมีการจัด
ใหมีการประชุมคณะกรรมการ อยางสมํ่าเสมอและมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือชวยดูแลระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีความโปรงใสซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน 
คณะกรรมการบริษัทประกอบไปดวยกรรมการท้ังส้ิน 9 คน โดยรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปดวย
กรรมการอิสระ 3 คน เปนตัวแทนผูถือหุนสวนนอย ซึ่งไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด ตามท่ี
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนกําหนดไว ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถสอบทานการบริหารจัดการงาน
ของบริษัทไดและเพ่ือใหการกํากับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดย
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3  
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2.  บทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน

ที่เห็นชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการ

ของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เวนแตในเร่ืองดังตอไปนี้ 
คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด 
หรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท 
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน การออกหุนกู เปนตน 

3. อาจแตงต้ังหรือมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทําการอยางหนึ่งอยาง
ใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได และคณะกรรมการสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ได 

4. กํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินตามนโยบายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ และแจงใหฝายบริหารนําเสนอ
เร่ืองที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท ดูแลและจัดการความเส่ียงของบริษัท รายการระหวางบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
เพื่อพิจารณาใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล และจัดใหมีฝายตรวจสอบภายใน
เพื่อตรวจสอบดูแลปฏิบัติงานภายใน ดําเนินการ ติดตามผล และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุน 

6. ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณ ใหเปนประโยชน ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนและสาธารณชนอยางถูกตอง ครบถวน มีจริยธรรมและมีความ
โปรงใสในการกําหนดนโยบายการบริหารงานและการดําเนินธุรกิจ 

3.  การประชุมคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 คร้ัง และมีการประชุมพิเศษ เชน 
วางแผนงานประจําป เปนตน โดยประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารและผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน จะเปน
ผูดูแลใหความเห็นชอบกําหนดระเบียบวาระการประชุม โดยในการประชุมมีการกําหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ครบถวนเพียงพอและจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุม 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยกรรมการสามารถขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมไดจาก
เลขานุการบริษัท  
  ประธานกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอในการประชุม 
เพื่อที่จะใหฝายจัดการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปญหาสําคัญไดอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการไดจัด
ใหมีเลขานุการบริษัทมีหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและ
จัดการประชุม จดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจํานวน 14 คร้ัง โดย
รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละทานไดเปดเผยไวในหัวขอโครงสรางการจัดการ 
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4.  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยผานการ
พิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 1.  คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน 
 ประธานกรรมการ   35,000.00 บาท/เดือน 
 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  30,000.00 บาท/เดือน 
 กรรมการที่เปนผูบริหาร   ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน 
 2.  คาเบี้ยประชุมจายรายคร้ัง 
  2.1  คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
  กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  ไมไดรับคาเบี้ยประชุม 
  กรรมการที่เปนผูบริหาร    5,000.00 บาท/คร้ัง 

 2.2  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ   7,000.00 บาท/คร้ัง 
  กรรมการตรวจสอบ    5,000.00 บาท/คร้ัง 

 2.3  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา 
  ประธานกรรมการ   7,000.00 บาท/คร้ัง 
  กรรมการ   5,000.00 บาท/คร้ัง 

 2.4  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  7,000.00 บาท/คร้ัง 
  กรรมการบริหารความเส่ียง   5,000.00 บาท/คร้ัง 

 2.5 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ  
  ประธานกรรมการ   7,000.00 บาท/คร้ัง 
  กรรมการ   5,000.00 บาท/คร้ัง 

3. บําเหน็จกรรมการ     -ไมมี- 

5.  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
           คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูที่
เก่ียวของในระบบกํากับดูแลกิจการของบริษัทซ่ึงรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท
เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ไดแก หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors Association : IOD) 
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6.  จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
บริษัทฯ มุงหมายที่จะดําเนินธุรกิจภายใตจริยธรรม จรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไปกับการใส

ใจและดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อที่จะนําพาใหบริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืนและแข็งแกรง ดวยการ
ปฏิบัติตามหลักแหงความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษัทฯ เช่ือ
วาการสราง “ความย่ังยืนขององคกร (Corporate Sustainability)” เปนส่ิงสําคัญย่ิงในการบริหารจัดการองคกรธุรกิจ
สมัยใหมการกําหนดนโยบายของ CSR เพื่อใหผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทฯ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอ 
ชุมชนสังคม และผูมีสวนเกี่ยวของ จะกอใหเกิดคุณประโยชนในหลายดาน อาทิ การสรางความนาเช่ือถือ การสราง
ภาพลักษณของบริษัทฯ ที่ดีตอสังคม และเพื่อใหเปนไปตามปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรกําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจของกลุมบริษัทเพ่ือใหกรรมการผูบริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนําไปปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน ดังนี้ 

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน 
 พนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดและเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของบริษัท บริษัทฯ จึงไดมุงพัฒนา
เสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานท่ีดีงาม รวมทั้งสงเสริมการทํางานเปนทีม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความ
สุภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน การวาจางแตงต้ังและโยกยายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของ
คุณธรรมและการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท 
 บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
พนักงานอยูเสมอ และยึดม่ันปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานอยางเครงครัด 

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน 
 บริษัทมุงม่ันเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยคํานึงถึงการ
เจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว ดวยผลตอบแทนท่ีดีและตอเนื่อง รวมทั้งการดําเนินการเปดเผยขอมูลอยาง
โปรงใส และเช่ือถือไดตอผูถือหุน 

จรรยาบรรณวาดวยการแขงขันทางการคากับคูแขงขัน 
1. ขอมูลการแขงขัน  

บริษัทไมมีนโยบายในการแขงขันทางการคาโดยวิธีการใดๆใหไดมาซึ่งขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมาย
และขัดตอจริยธรรม 

2. การแขงขันอยางเปนธรรมและเสรี 
บริษัทสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรมไมผูกขาดหรือกําหนดใหคู
คาตองขายสินคาของบริษัทเทานั้น 

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอคูคาและเจาหนี ้
 การดําเนินธุรกิจกับคูคาใด ๆ ตองไมนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียตอชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดตอกฎหมายใด ๆ มี
การคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกันกับคูคาการคัดเลือกคูคาตองทําอยางยุติธรรม 
ทั้งนี้ บริษัทถือวาคูคาเปนปจจัยสําคัญในการรวมสราง Value Chain ใหกับลูกคา 
 บริษัทฯ ยึดม่ันในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้เปนสําคัญ ในการชําระคืนเงินตน ดอกเบี้ย และ
การดูแลหลักประกันตาง ๆ 
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จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม 
 บริษัทฯ ในฐานะเปนบริษัทของคนไทย มีจิตสํานึกความตระหนักและสํานึกในประเทศและเปนสวนหน่ึงของ
สังคมซึ่งตองรับผิดชอบในการชวยเหลือสังคม การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชนตลอดจนการสนับ สนุน
กิจกรรมของทองถ่ินที่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจ 

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอลูกคา 
 บริษัทฯ มีความมุงม่ันในการสรางความพึงพอใจและม่ันใจใหกับลูกคาที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดีมี
คุณภาพในระดับราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 

1. สินคาและบริการ 
ผลิตสินคาและบริการทีมีคุณภาพโดยมุงม่ันที่จะยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องและจริงจัง
เปดเผยขาวสารขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

2. การรักษาขอมูลของลูกคา 
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับจะไมเปดเผยขอมูลของลูกคา โดยไมไดรับอนุญาตจากลูกคาหรือ
จากผูมีอํานาจของบริษัทกอน เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกที่เก่ียวของตามบทบังคับ
ของกฎหมาย 

3. การใหบริการลูกคา 
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ มุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญ โดยทําความเขาใจ คาดการณ และ
ตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนได สวนเสีย ปฏิบัติโดยเคารพใน
ศักด์ิศรีของผูรับบริการและดวยความเสมอภาคตระหนักถึงความสําคัญของลูกคาแตละรายวาลูกคาแตละ
รายนั้นมีความสําคัญไมเทากันแตลูกคาไมใชพระเจา (Customer Come First) การที่บริษัทสามารถทําให
ลูกคาจงรักภักดีตอบริษัทไดนั้น เปนหัวใจหลักในการนําบริษัทไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจระยะยาว  

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอหนาที่ 
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับควรรับรูเขาใจและสํานึกในบทบาทหนาที่ของตนเองดวยความ

รับผิดชอบและบริหารทรัพยากรตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งกลาตัดสินใจ และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นโดยไม
ผลักภาระใหกับผูอื่น 

1. สํานึกในบทบาทหนาที่ของตนเอง 
-  ตระหนักวาตนเองมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวของงาน 
-  ไมเก่ียงกันทํางาน แตชวยกันขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติภารกิจของบริษัท 
-  พรอมใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบการทํางานดวยความเต็มใจ 

 2. กลารับผิดชอบตองานของตนเอง 
-  มุงม่ันต้ังใจและรับผิดชอบตองานของตนเอง 
-  ไมทิ้งงานหรือภาระหนาที่ของตัวเองแมบางคร้ังตนเองรูสึกวานาเบื่อ 
-  เม่ือทําผิดแลว ยอมรับผิด แลวนํามาเปนบทเรียน 
-  พรอมรับและเปนกําลังสําคัญสวนหนึ่งในการเปล่ียนแปลงเพื่อความสําเร็จของงาน 
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3. กลาตัดสินใจในงานทีร่ับผิดชอบโดยไมบายเบ่ียงหรือโยนภาระใหผูอ่ืน 
-  พิจารณาผลดีและผลเสียอยางรอบคอบกอนตัดสินใจทุกคร้ัง 
-  กลาตัดสินใจมากกวาที่จะสงเร่ืองใหผูอื่นเพื่อบายเบี่ยงความรับผิดชอบ 
-  กลาที่จะรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจของตนเอง 
-  รักษาหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง กอนจะมอบหมายใหคนอื่นไป 

การทํางานเปนทีม (Teamwork) 
การผสมผสานความแตกตางของกรรมการผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งแนวความคิด ทักษะและความรู

ความสามารถชวยเหลือและเปนกําลังใจใหแกกันและกัน เพื่อฝาฟนอุปสรรคสูความสําเร็จรวมกัน 
1. ใหความไวเนื้อเช่ือใจ เคารพ และใหเกียรติผูรวมงานอยางจริงใจ 

-   ติดตอประสานงานกับทุกคนในทีมดวยความสัมพันธที่ดี เคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน   
-   เช่ือม่ันและไวใจในความสามารถของทุกคนท่ีทํางานอยูในทีม 
-   มีมารยาท มีน้ําใจ และมีเจตนาท่ีดีตอกันและกัน 
-   เปดใจ ยอมรับ และช่ืนชมผูรวมงานดวยความเต็มใจ 
-   ไมยึดเอาผลงานของทีมมาเปนผลงานของตนเองแตผูเดียว 
-   ในการทํางานรวมกันและระหวางสวนงาน ควรคํานึงถึงความสําเร็จของบริษัทเปนที่ต้ัง 

2. เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี 
- ทํางานโดยการปรึกษาหารือและตัดสินใจรวมกับผูรวมงาน 
- รับฟงเหตุผลและความคิดของทุกคน แมคุณวุฒิ วัยวุฒิ และตําแหนงหนาที่แตกตางกัน 
- ไมดวนสรุปหรือตัดสินความคิดของบุคคลอื่นจนกวาจะไดรับทราบขอเท็จจริงทั้งหมดอดทนตอการขัด

คอ และใหอภัยตอขอผิดพลาดหรือการประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของผูรวมงาน 
- พรอมที่จะปรับความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหารวมกับผูอื่น 

3. เม่ือเกิดขอขัดแยงหรือวิกฤตในทีม ควรจะชวยกันแกปญหาและไมทอดทิ้งกัน 
-  ยอมรับวาความขัดแยงกอใหเกิดความคิดเห็นหรือทางเลือกท่ีหลากหลายอันเปนประโยชนตอการ

ทํางาน 
-   แกปญหาดวยวิธีการเจรจากันอยางเปดเผย จริงใจ และแสวงหาทางออกท่ีดีที่สุด 
-   ตระหนักเสมอวาความสําเร็จของทีมงานคือความสําเร็จของบริษัท 
-   ยินดีใหผูรวมงานมีโอกาสปรับปรุงงานเม่ือมีขอผิดพลาดมากกวาติเตียนลงโทษ 
-   ยอมรับที่จะปฏิบัติตามผลการตัดสินใจ แมจะมีความคิดเห็นที่แตกตาง 

 4. สรางบรรยากาศและสภาพการทํางานใหมีความสุขรวมกัน 
-   ชวยเหลือผูรวมงานแมมิใชหนาที่โดยตรง 
-   ใสใจในสารทุกขสุขดิบของผูรวมงาน 
-   สนุกกับการทํางานเปนทีมดวยการมองโลกในแงดีและมีอารมณขัน 
-   ใหความสําคัญกับการหาเวลาวาง และเขารวมกิจกรรมสังสรรคของทีม 
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ความรู ความสามารถ 
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับจะมุงเสริมสรางความรูความสามารถ (Competence) ที่จําเปน โดย

การประเมินความรูความสามารถและทักษะตาง ๆ ที่มีอยูใหเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันจะแสวงหาและ
พัฒนาความเปนเลิศอยูเสมอ 

1.  เปนผูประเมินและพรอมรับการประเมินความรู ความสามารถของตนเองเสมอ เพ่ือใหแนใจวา 
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

-  ประเมินจุดเดนจุดดอยของตนเองอยูเสมอเพื่อปรับปรุงความรูความสามารถและทักษะในการ 
ทํางานใหเพียงพอ 

-   พรอมรับการประเมินผลงานอยางใจกวางและนํามาปรับปรุงตนเอง 
-  พัฒนาความรูความสามารถและทักษะของตนเองใหเหมาะสมกับคุณสมบัติที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

นั้น ๆ 
2.   พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือกาวใหทันตอการเปล่ียนแปลง 

-   หม่ันศึกษาหาความรูและวิทยาการใหม ๆ ทุกคร้ังที่มีโอกาส 
-   นําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการอบรมและสัมมนามาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
-   พัฒนาตนเองเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงานและบุคคลอื่น 
-  ติดตามการเปล่ียนแปลงขององคกรภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของ
 ตนเอง 

3.    รวมสงเสริมพัฒนาและสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ 
-   ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดทํางานในหนาที่ใหม ๆ เพื่อเปนการเพิ่มทักษะท่ีหลากหลาย             
-  ใหความสําคัญและความสนใจในการประเมินศักยภาพและผลงานของผูใตบังคับบัญชาอยาง

สมํ่าเสมอ 
-  นําเอาจุดเดนและทักษะของผูใตบังคับบัญชาออกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
-   สอนงานและถายทอดความรูตาง ๆ ใหผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ  

การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและไมส้ินเปลือง (Efficiency and Economy) 
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับควรทํางานโดยเนนการพัฒนาตนเองและวิธีการทํางานใหดีที่สุดอยู

เสมอ ดวยการวางแผนแสวงหาแนวทางปองกันรวมทั้งประเมินทางเลือก และตัดสินใจแกปญหา เพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ไดต้ังไวดวยการใชทรัพยากรอยางประหยัดไมส้ินเปลืองและใชเวลาอยางคุมคาที่สุด 

1. ทํางานโดยมีเปาหมายที่ชัดเจน 
-   เนนการทํางานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักวิสัยทัศนและคานิยมรวมของบริษัท 
-   มีเปาหมายในการทํางาน และพยายามทําใหไดตามที่กําหนดไว 
-   กําหนดเปาหมายที่ทาทาย วัดไดและเปนไปได 

2. ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหรวดเร็ว ถูกตอง และทันตอเหตุการณอยูเสมอ 
-   วางแผนจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของงานและพยายามทําใหสําเร็จตามเปาหมาย 
-   คนหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานอยูเสมอ 
-   ยินดีรับฟงคําวิพากษวิจารณ หรือขอเสนอแนะจากผูอื่น เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการทํางาน 
-   หม่ันตรวจสอบและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเราใหทัดเทียมกับองคกรช้ันนําอื่นอยูเสมอ 
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3. ใชทรัพยากรของบริษัทอยางรูคา 
-   ตรงตอเวลา และตรงตอนัดหมาย 
-   ทุมเทความสามารถ และใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่เพื่อทํางานใหสําเร็จ 
-   ปฏิบัติงานใหดีที่สุด ดวยเวลานอยที่สุด 
-   ใชเคร่ืองมือ อุปกรณ และงบประมาณของบริษัทอยางประหยัดและคุมคา 
-   ชวยกันสอดสองดูแลรักษาอุปกรณ และเครื่องมือเคร่ืองใชของบริษัท 

ความคิดสรางสรรค  
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับจะมุงเสริมสรางความสามารถในการคิดสรางสรรค (Creativity) 

แนวทางใหม ๆ ในการปรับปรุงงานของบริษัท โดยการคิดออกนอกกรอบ ทดลองลงมือปฏิบัติจนเกิดแนวทางท่ีดีกวาและ
เกิดนวัตกรรม (innovation) อันสงผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทมีผูกลาวกันวาความสําเร็จ 
(success) เปนอุปสรรคอันหนึ่งตอการสรางความคิดสรางสรรคเพราะองคกรมักจะยึดติดกับความสําเร็จจากวิธีการที่ผาน
มาในอดีตจนไมยอมรับความคิดใหม ๆ 

การใชขอมูลภายใน เพ่ือประโยชนของตนเอง หรือผูอ่ืน  
 กรรมการ  ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองไมใชขอมูลภายใน  (Inside Information) ของบริษัทที่ มี
สาระสําคัญ และยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น 

การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง 
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ มีเสรีภาพในการรวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ แตทั้งนี้ กรรมการผูบริหารหรือพนักงานตองไมแอบอางความเปนพนักงานหรือนําทรัพยสิน อุปกรณเคร่ืองมือ
ใด ๆ ของบริษัทเพื่อประโยชนในการดําเนินการใด ๆ ในทางการเมือง 

การใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอส่ือมวลชน หรือตอสาธารณชน  
 การใหขอมูลใด ๆ เก่ียวกับบริษัทตองอยูบนพื้นฐานขอมูลที่เปนจริง ถูกตองและปฏิบัติดวยความระมัดระวังผูที่ไม
มีหนาที่เก่ียวของหรือไมไดรับมอบหมาย ไมสามารถใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอส่ือมวลชน หรือตอสาธารณชน
ใด ๆ เก่ียวกับหรือพาดพิงบริษัท ไมวาในดานใดอันอาจสงผลกระทบตอช่ือเสียง และการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interests) 
  1. การรับเงินหรือประโยชนตอบแทน 

กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานท่ีมีสวนเก่ียวของกับผลประโยชน หรือผลตอบแทนใด ๆ อันอาจทําให
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของตน และมีผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา
และบริษัท พึงปฏิบัติดังนี้ 

- กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองไมรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ เปนการ 
สวนตัวจากลูกคาคูคา ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทํางานในนามบริษัท 

- กรรมการ  ผูบ ริหาร  และพนักงานทุกระดับจะไม กู ยืมเงินหรือเ ร่ียไรเงินจากลูกคาหรือผูทํา 
ธุรกิจกับบริษัท เวนแต เปนการกูยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกคาของธนาคารหรือ หรือสถาบัน
การเงินดังกลาว        

- กรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานทุกระดับจะไม รับของขวัญที่ มี มูลคาเกินกวาปกติประเพณี 
นิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติตอกัน 
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 2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท 
  การทําธุรกิจสวนตัวใด ๆ ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และเวลา

ทํางานของบริษัท การทําธุรกิจใด ๆ กับบริษัท ทั้งในนามสวนตัวครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใด ๆ ที่ตนมีสวนไดสวน
เสียจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด 

หาม กรรมการผูบริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีสวนรวมในธุรกิจใดอันเปนการแขงขันกับธุรกิจของ
บริษัท ไมวาผูบริหารหรือพนักงานดังกลาวจะไดรับประโยชนโดยตรง หรือโดยออมก็ตาม  

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และตองไมมีสวนรู
เห็น ชวยเหลือ หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิด ฝาฝนกฎหมาย 

การรักษาทรัพยสินของบริษัท 
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใชทรัพยสินของ
บริษัทเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น 

การกํากับดูแลและรายงาน 
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเครงครัด ในกรณีที่มีการพบเห็นการ
ปฏิบัติที่อาจขัดตอจรรยาบรรณ ใหรายงานผูบังคับบัญชา หรือฝายทรัพยากรบุคคล หรือฝายตรวจสอบภายใน หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบแลวแตกรณี 
 ผูบริหารและผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสอดสองดูแลและสงเสริมผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่
กําหนด อยางไรก็ตามจรรยาบรรณนี้ อาจยังไมครอบคลุมในทุกกรณี หากมีคําถามหรือขอสงสัยใหผูบริหารและพนักงาน
ปรึกษาผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นในกรณีที่มีขอขัดแยง การตีความ ใหถือคําช้ีขาดของประธานกรรมการ บริหารเปนที่สุด 

7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการและขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอยผูบริหาร พนักงาน และ

 อ่ืนๆ 

7.1 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังโดยท่ีประชุมผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 
คน ซึ่งไมมีคุณสมบัติตองหาม ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต ไมมี
ประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท จํานวนกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทที่กําหนดใหบริษัทมีกรรมการไดไมนอยกวา 5 คน และจํานวนกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจะตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ บริษัท (มหาชน) จํากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 67  

บริษัทมีนโยบายใหองคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวยผูที่มีความรูความสามารถดานตาง ๆ มี
คุณสมบัติหลากหลายท้ังดานทักษะ ประสบการณ และความสามารถเฉพาะดานที่เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนสูงสุดตอบริษัท เชน ดานการบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน กฎหมาย พาณิชยศาสตร 
เศรษฐศาสตร และ รัฐศาสตร เปนตน นอกจากนี้ กรรมการแตละคนมีภาวะความเปนผูนํา มีวิสัยทัศน และความเปนอิสระ
ในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม สามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทไดอยางเพียงพอในการ
ปฏิบัติหนาที่ อีกทั้งยังมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทรวมกับฝายจัดการ เชน การวางแผนการ
ดําเนินงาน นโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง กํากับดูแลตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน เปนตน  
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 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจนในขอบังคับของบริษัทและใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัททุก ๆ คราว ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ ถาจํานวนกรรมการท่ีจะออกแบงเปน 3 สวนไมไดใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงที่สุดกับหนึ่งในสามสวน  ทั้งนี้ ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน และถาตกลง
กันในเร่ืองของการออกจากตําแหนงไมได ใหใชวิธีจับสลากโดยกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 
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7.2  ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
7.2.1 องคประกอบของคณะกรรมการทัง้หมด 
 โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 3 คณะ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมี
ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท  
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังตอไปนี้ 
คณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ดังนี้ 
ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ชวงระยะเวลาการดํารงตาํแหนง 

1. นายบากบ่ัน บุญเลิศ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ  15/11/2564 - ปจจุบัน 
2. นายกุศล สังขนันท รองประธานกรรมการ / กรรมการ  15/06/2564 - ปจจุบัน 
3. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ กรรมการอิสระ  09/04/2564 - ปจจุบัน 
4. นายพินิจ วุฒิพันธุ กรรมการอิสระ 08/02/2556 - ปจจุบัน 
5. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการอิสระ 21/03/2560 - ปจจุบัน 
6. นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการ 15/06/2564 - ปจจุบัน 
7. นายพิพัทธ ชนะสงคราม กรรมการ 09/04/2562 - ปจจุบัน 
8. นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล กรรมการ 14/12/2564 - ปจจุบัน 
9. นางสาวภาวลิน ลิมธงชัย กรรมการ 14/12/2564 - ปจจุบัน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 
ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ชวงระยะเวลาการดํารงตาํแหนง 

1. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/11/2564 - ปจจุบัน 
2. นายพินิจ วุฒิพันธุ กรรมการตรวจสอบ 08/02/2556 - ปจจุบัน 
3. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการตรวจสอบ 21/03/2560 - ปจจุบัน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
ชวงระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนง 

1. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 11/03/2563 - ปจจุบัน 
2. นายกุศล สังขนันท กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 25/06/2564 - ปจจุบัน 
3. นายพิพัทธ ชนะสงคราม กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 09/04/2562 - ปจจุบัน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ชวงระยะเวลาการดํารงตาํแหนง 

1. นายกุศล สังขนันท ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 15/06/2564 - ปจจุบัน 
2. นายพิพัทธ ชนะสงคราม กรรมการบริหารความเส่ียง 01/07/2563 - ปจจุบัน 
3. นายกฤษฎา พฤติภัทร กรรมการบริหารความเส่ียง 15/06/2564 - ปจจุบัน 
4. นางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ กรรมการบริหารความเส่ียง 01/07/2563 - ปจจุบัน 

โดยมีนางสาววนิดา ริจิรวนิช เปนเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดยอย 
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ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร 

      คํานิยาม “ผูบริหาร” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หมายถึงผูจัดการ หรือ
ผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับ
บริหารรายที่ส่ีทุกราย รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือ
เทียบเทา ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผูบริหารและตําแหนงงานดังนี้ 
ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง ชวงระยะเวลาการดํารงตาํแหนง 

1. นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจาหนาที่บริหาร 15/06/2564 - ปจจุบัน 
2. นางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน 01/07/2563 - ปจจุบัน 

7.2.2   กรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัท 
นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นายกุศล สังขนันท หรือ นายพิพัทธ ชนะสงคราม หรือนางสาววราภรณ สุพฤกษา

สกุล กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันพรอมทั้งประทับตราบริษัท 

7.2.3   บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 
สอดคลองกับวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท 

2. มอบหมายใหฝายบริหารเปนผูดําเนินตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานใหการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารเปนไปตามแนวนโยบายที่ไดรับมอบหมาย 

3. พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินธุรกิจทั้งทางตัวเลขและเปาหมายที่กรรมการบริหารเสนอเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบริษัท 

4. ปฏิบัติหนาที่เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย
ความรับผิดชอบ และระมัดระวังผลประโยชนของบริษัท 

5. สอบทานใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางถูกตองและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เปนจริง และจัดทํา
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยท่ัวไปซ่ึงไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน 

6. จัดประชุมผูถือหุนโดยใหความเสมอภาคแกผูถือหุนทุกทานอยางเทาเทียมกัน และมีการรายงานขอมูลทาง
การเงินและขอมูลที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตองและ
เปนไปตามขอกฎหมายที่ไดกําหนดไว 

7. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
ของบริษัท 

8. พิจารณาแตงต้ังตัวแทนคณะกรรมการบริษัทเพื่อมอบอํานาจในการดําเนินกิจการที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทตามแตคณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทสามารถยกเลิก 
เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงแกไขอํานาจนั้นได ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวจะไมเปนการมอบอํานาจที่ทําให
ผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัท และหากมีการมอบอํานาจใหบุคคลใดตอง
เปนไปตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเขารวมดวยเทานั้น 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทโดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้  

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและมีการเปดเผยอยางเพียงพอ โดยมีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป 

2. พิจารณาใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได
ตามขั้นตอนการทํางานของบริษัท 

3. ใหมีการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ใหมีความถูกตอง มีการรายงานท่ีชัดเจน ครบถวน 

4. รายงานกิจกรรมและการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปของบริษัทโดย
ใหมีการลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

5. ตรวจสอบใหบริษัทปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด 
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

6. คัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นดวย 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
1.  กําหนดหลักเกณฑ กระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการ และแตงต้ังผูบริหาร ต้ังแตระดับรองกรรมการ

อํานวยการขึ้นไป เพื่อสนับสนุนใหฝายบริหารสามารถบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
2.  กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่เปนรายเดือน เบี้ยประชุม บําเหน็จกรรมการตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
3.    ทบทวนการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทยอยเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
4.    กําหนดตัวช้ีวัดเพื่อจายเงินรางวัลจูงใจ และปรับเงินเดือนประจําปของกรรมการอํานวยการ 
5. กําหนดนโยบายและหลักเกณฑจายเงินรางวัลจูงใจพนักงานและผูบริหารใหเหมาะสมกับผลการดําเนินการ

ของบริษัทฯ และสอดคลองกับคาตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 
6.  กําหนดนโยบายและหลักเกณฑการปรับอัตราคาจางประจําปใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
7.    พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงานระดับกรรมการอํานวยการ 
8.   พิจารณาการจัดทําประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารกับบริษัทผูรับประกันภัยเพื่อเปน

การคุมครองความรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการและผูบริหาร 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. พิจารณากําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงขององคกรกอนนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาเห็นชอบ    
2. พิจารณากําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดขององคกร 
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกรภายใตแนวทางและนโยบาย

ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สอบทานทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงของ
องคกร รวมทั้งความมีประสิทธิภาพของระบบเพื่อใหแนใจวานโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงของ
องคกรยังคงสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจ 

4. รายงานความเส่ียงท่ีสําคัญขององคกร รวมถึงสถานะของความเส่ียง แนวทางในการจัดการความเส่ียง 
ความคืบหนา และผลของการบริหารความเส่ียงตอที่ประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละคร้ัง 

5. ใหความเห็นและขอเสนอแนะในการวาจางบุคคลภายนอกเพื่อชวยในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยบริษัทจะสนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเปนใหสอดคลองกับ
ของเขตความรับผิดชอบ 

6.  ส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลและประสานงานเก่ียวกับความเส่ียงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยปละคร้ัง 

7.   ประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการคอรรัปชั่นของระบบงานตาง ๆ พรอมกับพิจารณาหามาตรการ
ปองกันและติดตาม ทบทวน มาตรการปองกันอยางสม่ําเสมอ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
1. กําหนดกลยุทธและขั้นตอนการดําเนินธุรกิจใหบรรลุเปาหมายที่คณะกรรมการกําหนด 
2. ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามกลยุทธดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท รวมท้ังธุรกิจใหมที่เปนไปไดเพื่อเพิ่มรายไดใหแก   

บริษัทและพนักงานของบริษัทเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
4. ส่ังการ ออกระเบียบ / ประกาศ / บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย 
5. อนุมัติ และ/หรือมอบหมายการทํานิติกรรมเพ่ือผูกพันบริษัทสําหรับธุรกรรมปกติของบริษัทภายในวงเงินไม

เกิน 5 ลานบาท  
6. ดําเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
7. ประสานงานผูบริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ไดรับจากคณะกรรมการ

บริษัท 
8.   กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงต้ัง การวาจาง การโยกยาย การถอดถอน 

การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจาง 
พนักงานในระดับตาง ๆ  ของบริษัทซ่ึงไมไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหารและไมรวมถึงประธาน
กรรมการบริหาร 

9.   รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของรัฐ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน  และขอบังคับของบริษัท  



บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

News Network Corporation Public Company Limited 
       

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564              Page 71     
(แบบ 56-1 One Report)  

 ทั้งนี้ การกําหนดอํานาจอนุมัติและดําเนินการใหแกประธานเจาหนาที่บริหารนั้น ตองปฏิบัติตามหรือไมขัดกับ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับมติที่ประชุมผูถือหุน และประกาศขอกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.)และของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เชนเร่ืองการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียน เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผย รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนและเร่ืองการ
เปดเผยสารสนเทศ เปนตน 

7.3   ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
  ในป 2563 และป 2564 บริษัทมีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ทั้งส้ินจํานวน 28 คน และจํานวน 16 คน ตามลําดับ
บริษัทไดจายผลตอบแทนใหพนักงานทั้งส้ินตามแบบย่ืนรายการภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย (ภ.ง.ด.1ก) จํานวน 8.46 ลาน
บาท และจํานวน 6.01 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งผลตอบแทนไดแก เงินเดือน โบนัส และคาคอมมิชชั่น เปนตน โดยสามารถ
แบงรายละเอียดตามฝายดังนี้ 

สายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) จํานวนคาตอบแทน (ลานบาท) 

ป 2563 ป 2564 ป 2563 ป 2564 
สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร 5 4 1.93 0.81 
ฝายบัญชีการเงิน 7 6 3.29 2.99 
ฝายบริหารการจัดการ 15 4 2.77 1.70 
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 1 2 0.46 0.49 

คาตอบแทนผูบริหาร 

ในป 2563 และ ป 2564  บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหผูบริหารดังนี ้

คาตอบแทน 
จํานวน (คน) จํานวนคาตอบแทน (ลานบาท) 

ป 2563 ป 2564 ป 2563 ป 2564 
เงินเดือน  7 4 6.50 4.89 
คาตอบแทนอื่น ๆ 2 1 0.38 0.21 
รวม  9 5 6.88 5.10 

คาตอบแทนอ่ืน 
1) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
        บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ไดสมทบใน

อัตรารอยละ 3% ของเงินเดือน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนสวัสดิการใหกับพนักงาน และสรางขวัญกําลังใจ เปนแรงจูงใจ
ใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว โดยไดมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (“ทิสโก”) เปน
บริษัทจัดการกองทุนฯ ซึ่งไดจัดต้ังกองทุนต้ังแตวันที่ 20 เมษายน 2553 โดยใชชื่อ  “กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ทิสโกมาสเตอร
รวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแลว” เฉพาะสวนบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

จํานวนพนักงานท่ีเขารวมกองทุนฯ (คน) สัดสวนพนักงานเขารวมกองทุนฯ/พนักงานทั้งหมด (%) 
18 90 
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2)   กองทุนประกันสังคม 
 ในป 2564 บริษัทฯ จายสมทบประกันสังคมใหแกผูบริหารและพนักงาน จํานวน 20 คน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

84,600.00 บาท 

3) โครงการผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 
บริษัทฯ ไดมีโครงการเกษียณอายุซึ่งใหผลประโยชนแกพนักงานในรูปแบบประกันระดับเกษียณอายุที่จะไดรับ

ตามกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวของ โดยผลประโยชนที่จะใหขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนในปสุดทายของ
พนักงานกอนที่จะเกษียณอายุ สําหรับในป 2563 บริษัทฯ มีการจายชดเชยใหกับพนักงานท่ีเกษียณอายุตามกฎหมาย
แรงงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1 คน เปนจํานวนเงิน 0.61 ลานบาท โดยในป 2564 ไมมีการจายชดเชยใน
สวนนี้ 

7.4   ขอมูลสําคัญอ่ืน ๆ  

       ผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 
 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังใหนางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน 
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ต้ังแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปน
ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังใหนางสาววนิดา ริจิรวนิช ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 
2564 โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปน เลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

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

2564 ดังนี้ 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)    จํานวนเงิน    1,400,000   บาท 
บริษัทยอย      จํานวนเงิน    1,030,000   บาท 
รวมทั้งส้ิน     จํานวนเงิน    2,430,000   บาท 

2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
-ไมมี-  

ผูตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ไดเห็นชอบในการวาจาง บริษัท เจ
พี ทิพ ออดิท จํากัด ใหปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัทประจําป 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
คุณสมบัติของบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด แลว เห็นวามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเนื่องจากมี
ความเปนอิสระ มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในมาเปนเวลานาน ทั้งนี้ บริษัทไดมอบหมายให 
นางสาววนิดา ริจิรวนิช เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในประจําป 2564 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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นักลงทุนสัมพันธ 
นางสาวสโรชา ม่ันวงศ  โทรศัพท  02-273-8351 อีเมล ir@newsnetwork.co.th 

8.   รายงานผลการดําเนินงานสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ 

8.1  ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา 
 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการเขารวมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เก่ียวของเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของกรรมการอยางตอเน่ือง รวมทั้งเปนการตอยอดความคิดใหม ๆ ซึ่งจะเสริมใหการดําเนินงานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

 การอบรมของกรรมการ 
  บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และแสวงหาความรูในหนาที่กรรมการและธุรกิจอยูเสมอ และ
บริษัทสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูเก่ียวกับการทําหนาที่กรรมการอยาง
ตอเนื่อง และสนับสนุนใหกรรมการเขารวมการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งทําใหเกิดมุมมองที่มีประโยชนนํามา
ประยุกตใหกับธุรกิจของบริษัท  

 องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระ 
  คณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขามาดํารงตําแหนงเปน
กรรมการอิสระ โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติ และลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศ ขอบังคับ และ/ระเบียบที่เ ก่ียวของ นอกจากน้ี
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณการทํางาน และความ
เหมาะสมดานอื่น ๆ ประกอบกัน จากน้ันนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทตอไป 
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแตงต้ังกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด และตองมีจํานวน
ไมนอยกวา 3 ทาน 

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ

นิติบุคคล ของบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยนับจํานวนหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของดวย 
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ไดเงินเดือนหรือผูมีอํานาจ

ควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย ลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง เวนแตจะพนจากลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ 
บุคคลที่จะรับการเสนอชื่อใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะ
ที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน ผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันทางธุรกิจ กับ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะพนจากลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ย่ืน
อนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบ
บัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู 
เวนแตจะพนจากลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางดานวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถีงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฏหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน  ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถีงการเปนผูถือหุนรายใหญ  
กรรมการผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้น ดวย เวนแต จะพนจากการมีลักษณะดังกลาว มาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ ย่ืนคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึง
เปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

  ในป 2564 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน
ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 

จํานวครั้งทีเ่ขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่มีการประชุม 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ
สรรหาฯ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง 

การประชุม 
ผูถือหุน 

1 นายประพัฒน ยอขันธ1 4/14 - - - 1/2 
2 นายวิโรจน วชิรเดชกุล2 3/14 - 2/4 - 1/2 
3 นายภราดร พุมโพธิ์ทอง3 3/14 - - - - 
4 ดร.ปฏิมา จีระแพทย4 11/14 4/5 - - 1/2 
5 นายกฤษฎา พฤติภัทร5 9/14 - - 6/6 1/2 
6 นายกุศล สังขนันท6 9/14 - 2/4 6/6 1/2 
7 นายพินิจ วุฒิพันธุ 14/14 5/5 - - 2/2 
8 พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา 14/14 5/5 4/4 - 2/2 
9 นายพิพัทธ ชนะสงคราม 14/14 - 4/4 6/6 2/2 

10 นายโกศล โพธิ์สุวรรณ 14/14 - - - 2/2 
11 นายบากบ่ัน บุญเลิศ7 3/14 - - - 1/2 
12 นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล8 - - - - - 
13 นางสาวภาวลิน ลิมธงชัย9 - - - - - 
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หมายเหตุ :  1.   นายประพัฒน ยอขันธ    ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
  2.  นายวิโรจน วชิรเดชกุล    ลาออกจากรรรมการ เมื่อวันที่ 14 มิถนุายน 2564 
  3.  นายภราดร พุมโพธิ์ทอง  ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถนุายน 2564 
  4.  ดร.ปฏิมา จีระแพทย     ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
  5.   นายกฤษฎา พฤติภัทร  เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 
  6.   นายกุศล สังขนันท  เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 
  7.  นายบากบ่ัน บุญเลิศ   เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 

8.  นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล  เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
9.  นางสาวภาวลิน ลิมธงชัย  เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยผานการพิจารณา
ความเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากอน
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

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

2.  คาเบี้ยประชุมจายรายคร้ัง 
 2.1  คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  ไมไดรับคาเบี้ยประชุม 
 กรรมการที่เปนผูบริหาร  5,000.00      บาท/ คร้ัง 
 2.2  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,000.00     บาท/ คร้ัง 
 กรรมการตรวจสอบ  5,000.00     บาท/ คร้ัง 
 2.3  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 ประธานกรรมการ 7,000.00     บาท/ คร้ัง 
 กรรมการ 5,000.00     บาท/ คร้ัง 
 2.4  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 7,000.00     บาท/ คร้ัง 
 กรรมการบริหารความเส่ียง  5,000.00     บาท/ คร้ัง 
 2.5 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ  
 ประธานกรรมการ 7,000.00     บาท/ คร้ัง 
 กรรมการ 5,000.00     บาท/ คร้ัง 

3. บําเหน็จกรรมการ   -ไมมี- 
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คาตอบแทนกรรมการ   
คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยในรอบป 2564 มีดังนี้ 

                               หนวย : บาท                            

ลําดับ รายนามกรรมการ 
คาตอบแทน   
รายเดือน 

คาเบี้ย
ประชุม
กรรมการ
บริษัท 

คาเบี้ย
ประชุม
กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง 

คาเบี้ย
ประชุม
กรรมการ
สรรหาฯ 

คาเบี้ย
ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวมทั้งส้ิน 

1 นายประพัฒน ยอขันธ1 - 23,000.00 - - - 23,000.00
2 นายวิโรจน วชิรเดชกุล2 163,000.00 - - 6,000.00 - 169,000.00
3 นายภราดร พุมโพธิ์ทอง3 170,000.00 - - - - 170,000.00
4 ดร.ปฏิมา จีระแพทย4 310,000.00 - - - 25,000.00 335,000.00
5 นายกฤษฎา พฤติภัทร5 - 45,000.00 30,000.00 - - 75,000.00
6 นายกุศล   สงัขนันท6 196,000.00 - 40,000.00 10,000.00 - 246,000.00
7 นายโกศล โพธิ์สุวรรณ 412,333.33 - - - - 412,333.33
8 นายพิพัทธ ชนะสงคราม 360,000.00 - 30,000.00 21,000.00 - 411,000.00
9 พลอากาศโทชาติชาย รอดบญุพา 360,000.00 - - 29,000.00 26,000.00 415,000.00

10 นายพินิจ  วุฒิพันธุ 360,000.00 - - - 30,000.00 390,000.00
11 นายบากบั่น บุญเลิศ7 98,666.67 - - - - 98,666.67
12 นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล8 17,419.35 - - - - 17,419.35
13 นางสาวภาวลิน ลิมธงชัย9 17,419.35 - - - - 17,419.35
14 นางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ - - 30,000.00 - - 30,000.00

 รวมท้ังสิ้น 2,464,838.70 68,000.00 130,000.00 66,000.00 81,000.00 2,809,838.70

หมายเหตุ :  คาตอบแทนท่ีระบุในตารางขางตนเปนจํานวนรวมของคาตอบแทนแตละประเภทที่บริษัทจายในรอบป (1 ม.ค. 2564-31 ธ.ค. 2564)  
1.  นายประพัฒน ยอขันธ    ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
2.  นายวิโรจน วชิรเดชกุล    ลาออกจากรรรมการ เมื่อวันที่ 14 มิถนุายน 2564 
3.  นายภราดร พุมโพธิ์ทอง  ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถนุายน 2564 
4.  ดร.ปฏิมา จีระแพทย     ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
5.   นายกฤษฎา พฤติภัทร  เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 
6.   นายกุศล สังขนันท  เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 
7.  นายบากบ่ัน บุญเลิศ   เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 
8.  นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล  เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
9.  นางสาวภาวลิน ลิมธงชัย  เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
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การกํากับดูแลการดําเนนิงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการใน
ลักษณะใกลเคียงกันหรือกิจการสนับสนุนกิจการของบริษัทอันจะทําใหบริษัทมีผลผระกอบการหรือผลกําไรเพ่ิมมากขึ้น
หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทใหมีความ
ครบวงจรมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท 

 ทั้งนี้ ในการกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทจะสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ 
ที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนตัวแทนในการบริหารกิจการบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น ๆ เพื่อกําหนดนโยบายท่ี
สําคัญและควบคุมการดําเนินของธุรกิจของบริษัทยอยและ/หรือ บริษัทรวมดังกลาว ทั้งนี้ กรรมการซ่ึงเปนตัวแทนบริษัท
จะตองทําหนาที่ในการกํากับดูแลบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม ใหบริการจัดการหรือดําเนินงานตาง ๆ ตามนโยบายท่ี
บริษัทกําหนด รวมถึงจะตองใชดุลยพินิจตามมติที่ประชุมคณะกรรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติเร่ืองที่สําคัญ
ของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทและเพื่อการเจริญเติบโตและย่ังยืนของบริษัท  

การติดตามนโยบายแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ 
 บริษัทฯ ใหความสําคัญในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวของไวใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรณยาบรรณธุรกิจ พรอมทั้งสงแสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางแทจริงเพื่อสราง
ความเชื่อม่ันตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

 ในรอบปที่ผานมา บริษัทไดมีการติดตามเพื่อใหเกิดการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเร่ือง 1) การดูแล
พนักงานและไมเลือกปฏิบัติ 2) การดูแลส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในองคกร 3) การตอตานดานการ
แขงขันที่ไมเปนธรรม 4) การรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งติดตามพบวาบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางของแตละ
ประเด็นไดอยางครบถวนแลว บริษัทยังไดติดตามการปฎิบัติตามการกํากับดูแลที่ดี อีก 4 ประการ ดังนี้ 

1. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
 บริษัท มีการกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดจากการทํารายการระหวางกันของ
บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงวาผูที่มีสวนไดสวนเสียในเร่ืองใดจะไมสามารถเขามามีสวนในการอนุมัติดังกลาว 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองดูแลใหปฎิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ
ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงผระเทศไทยท่ีเก่ียวของ รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และไดมาหรือ
จําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพโดยเครงครัด ในปที่
ผานมา บริษัทไมมีประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชน 

2. การดูแลเรื่องการใชขัอมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีการดูแลการใหขอมูลภายในใหเปนไปตามกฎหมายและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุป
นโยบายสําคัญ ดังนี้  

1. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกลาว นําความลับ และ/ หรือขอมูลภายในของบริษัทไปเปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือ
เพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น ๆ ไมวาโดยตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็
ตาม 
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2. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกลาว ใชขอมูลภายในของบริษัทที่มี หรืออาจมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัท  
ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อทําการซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ เสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซ้ือ ขาย 
เสนอซ้ือหรือเสนอขายหลักทรัพย ของบริษัท รวมถึงการโอน รับโอนหลักทรัพยของบริษัท ในชวงเวลา 1 
เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชนไมวาการกระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบ
แทน ผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัท 

3. บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง เขาใจและรับทราบภาระหนาที่ในการรายงาน
การถือครองหลักทรัพยในบริษัท ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงทั้งที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือ
จําหนายไปหลักทรัพยของตนเอง คูสมรส และบุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
ตามมตรา 246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แหงบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งมีการแกไขเพิ่มเติม) 

4. บริษัทฯ ไดดําเนินการใหกรรมการและผูบริหาร รายงายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแกไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการเปล่ียนแปลง 
และจัดสงสําเนารายงานน้ีใหแก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต  
 ทั้งนี้ แนวทางดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว 

3.   การตอตานทจุริตคอรรัปช่ัน 
 บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานดวยความซ่ือสัตย 
โปรงใส สามารถตรวจสอบได  มีความรับผิดชอบ และระมัดระวังตอผูมีสวนไดเสีย ตอสังคม และตอส่ิงแวดลอม
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไดมีการดําเนินการใหเปนไป
ตามนโยบายการตอตานทุจริตและคอรรัปช่ัน ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ไดส่ือสารไปท้ังระดับ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท โดยกําหนดให
การดําเนินการทุกกระบวนการอยูในขอบเขตกฏหมายอยางเครงครัด หรือถาเกิดขอผิดพลาดใน
กระบวนการดําเนินงาน เนื่องจากความประมาท รูเทาไมถึงการณ ก็รับโทษจากรัฐโดยไมมีการ
วิ่งเตนใหพนผิด 

2. บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการรายงานหากมีการพบเห็นการฝาฝนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทํา
ทุจริตคอรรัปชั่น และมีมาตรการคุมครองใหแกผูรายงาน 

4.   การแจงเบาะแส  
 บริษัทไดเปดชองทางใหมีผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแจงเบาะแสและรองเรียนผานชองทางที่บริษัทจัดไวผาน    
E-mail : ir@newsnetwork.co.th และโทรศัพท 02-2738351 ตอ 354 (เลขานุการบริษัท) โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งมีความเปนอิสระจากฝายการจัดการเปนผูพิจารณาและมีเลขานุการบริษัททําหนาที่กล่ันกรองเบาะแส
ขอรองเรียนดังกลาว 

 ในปที่ผานมา ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบปที่ผานมา 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม /
จํานวนคร้ังที่มีการประชุม 

1. ดร. ปฏิมา จีระแพทย1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/5 
2. นายพินิจ วุฒิพันธุ กรรมการตรวจสอบ 5/5 
3. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการตรวจสอบ 5/5 
4. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ2 ประธานกรรมการตรวจสอบ 0/5 

 หมายเหต ุ: 1.    ดร.ปฏิมา จีระแพทย ลาอออกเม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  
2. แตงต้ังนายโกศล โพธิ์สุวรรณ เปนประธานกรรมการตรวจสอบมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

 ในปที่ผานมาคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง ไดมีการหารือและแลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับฝายการจัดการและผูตรวจ
สอบภายใน เพื่อปรึกษาหารืออยางเปนอิสระในสาระสําคัญของการจัดทํางบการเงินและแผนการสอบประจําป 
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการดําเนินธุรกิจดวยความ
ระมัดระวังรอบคอบ เปนอิสระ และสอดคลองตามท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะเพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน และมีความเห็นวาบริษัทมีรายงานขอมูลทางการเงิน
และดําเนินงานอยางถูกตอง สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีทั่วไป และมาตรฐานรายงานทางการเงินมีการบริหารจัดการ
ความเส่ียงอยางเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงาน
ที่สอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินธุรกิจอยางครบถวน 

8.3 สรุปผลการปฏิบัติงานของกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม /  
จํานวนคร้ังที่มีการประชุม 

1. นายกุศล สังขนันท ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 6/6 
2. นายพิพัทธ ชนะสงคราม กรรมการบริหารความเส่ียง 6/6 
3. นายกฤษฎา พฤติภัทร กรรมการบริหารความเส่ียง 6/6 
4. นางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ กรรมการบริหารความเส่ียง 6/6 

 ในปที่ผานมาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียง กํากับดูแล ปฏิบัติหนาที่ประเมินความเส่ียงที่อาจจะ
เกิดขึ้น รวมถีงแนวโนมของผลกระทบที่อาจมีตอองคกรและสนับสนุนสงเสริม ติดตามดําเนินการ บริหาร ความเส่ียง กํากับ
ดูแล รวมทั้งวิเคราะห ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอยางเปนระบบ ในป 2564 ไดจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จํานวน 6 คร้ัง โดยกรรมการทุกคนไดเขารวมประชุมครบทุกคร้ัง 
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติงานของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุม /  
จํานวนคร้ังที่มีการประชุม 

1. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 4/4 
2. นายกุศล สังขนันท1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 2/4 
3. นายพิพัทธ ชนะสงคราม กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 4/4 

หมายเหตุ  1.  นายกุศล สังขนันท  เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2564 

 ในปที่ผานมาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน มุงมั่นปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
ซึ่งเปนปจจัยท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และย่ังยืน ไดรับความเชื่อมั่นจากผู
มีสวนไดเสียเพื่อประโยชนสูงสุดใหกับบริษัท ในป 2564 ไดจัดใหมีการประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน จํานวน 4 คร้ัง โดยกรรมการทุกคนไดเขารวมประชุมทุกคร้ัง  

9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกนั 

9.1  การควบคุมภายใน 
 ความเห็นของคณะกรรมการตอระบบควบคุมภายในบริษัท 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดีอยางตอเนื่องเสมอมา มีการบริหารความเส่ียงตามกรอบ
และแนวทางที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใหความเห็นชอบและมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงเพื่อใหม่ันใจวาการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเปนไปตามขอกําหนด กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการตรวจสอบ และสามารถควบคุมดูแลใหมีการ
ใชทรัพยสินเพื่อประโยชนของบริษัทอยางแทจริง  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย จํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดพิจารณาประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
การสอบถามขอมูลจากฝายบริหารในดานการควบคุมปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูล และระบบการติดตามประเมินผล และพิจารณารวมกับรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งจัดทําโดยผู
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานขอสังเกตุและผลการติดตามของผูสอบบัญชีในการประเมินประสิทธิผล
ระบบควบคุมภายในบัญชีบริษัท จากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับส้ินสุดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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 จากการพิจารณาขอมูลจากฝายบริหารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในจากผู
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระน้ัน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทไดมีการจัดบริหารงานและควบคุม
ภายในที่ดีพอเพียง โดยผูบริหารไดสนับสนุนใหพนักงานในองคกรตระหนักถึงความสําคัญในการควบคุมภายใน และจัดให
มีบุคลากรท่ีเพียงพอเพื่อที่จะดําเนินการใหระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความพอเพียงและเหมาะสม รวมทั้งสามารถ
ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวสอดคลองกับกฏหมายและกฏระเบียบที่เก่ียวของเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย
บริษัทมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน รวมทั้งไดกําหนดระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย ระดับอํานาจการ
บริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอยางเปนลายลักษณอักษร  

 นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีสวนตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในโดยการวาจางหนวยงานภายนอก (Outsource) เขามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน ระบบปฏิบัติงานของกิจกรรมตาง ๆ ใหสามารถบรรลุวัตถุปรสงคและเปาหมายของ
บริษัทโดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเร่ืองการทําธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความเก่ียวของกัน ซี่งไดแก ผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวไดอยางเพียงพอเหมาะสม โดยสามารถปองกันทรัพยสินของ
บริษัทจากการท่ีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกลาวนําไปใชโดยมิชอบ หรือโดยไมมีอํานาจ สําหรับการควบคุมภายในหัวขอ
อื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียวพอแลวเชนกัน  

นโยบายการดําเนินการตรวจสอบภายใน 
 บริษัทฯ มีนโยบายวาจางผูตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนบุคคลภายนอก (Outsource) โดยการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ไดมีมติแตงต้ัง 
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด ใหเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด แลวเห็นวามีความรู ความสามารถมีประสบการณที่เพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ การเปนผู
ตรวจสอบภายใน อีกทั้งไมมีความเก่ียวของใด ๆ กับบริษัท จึงสามารถตรวจสอบและนําเสนอขอแนะนําใหแกบริษัทไดอยาง
อิสระและเปนกลาง 

 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติการแตงต้ัง ถอดถอน ปรับเปล่ียน/โยกยายและเลิกจางหัวหนางานตรวจสอบภายในที่
วาจางจากภายนอกนั้นจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัทฯ ไดมอบหมายให นางสาววนิดา ริจิรวนิช เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ประสานงานกับ
ผูตรวจสอบภายในประจําป 2564   

9.2  รายการระหวางกัน   
 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) มีการทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกับบริษัท ซึ่ง
สรุปความสัมพันธ และรายละเอียดของรายการระหวางกัน ดังนี้ 
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รายการระหวางกัน 
     บริษัทฯ หรือบุคคลที่เก่ียวของ หรือความสัมพันธกับบริษัท  มีมูลคารายการระหวางกันทั้งดานสินทรัพยและหน้ีสิน  
ดังนี้ 

บุคคลหรือบุคลที่
เกี่ยวของ /

ความสัมพันธกับ
บริษัท 

ความสัมพันธกับบริษัท ลักษณะรายการ 

มูลคารายการระหวางกันสาํหรับ
งวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 

มูลคารายการระหวางกันสาํหรับ
งวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 

เหตผุลและความจําเปนของการทํา
รายการ 

(บาท) (บาท)

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะ 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะ 

บริษัท จีจี เน็ตเวิรค 
จํากัด(เดิมช่ือ บริษัท 
สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน 
จํากัด) 

บริษัทยอย โดยการถือหุน
สัดสวน 99.99% (สิ้นสุด
ความสัมพันธเน่ืองจาก
จําหนายเงินลงทุนบริษัท
ยอยแลว เม่ือวันท่ี 13 
สิงหาคม 2564) 

เงินใหกูยืมระยะสั้น               -               -               -  979,934,523 เพ่ือเปนเงินสํารองทางธุรกิจใหแกบริษัทยอย
ใชหมุนเวียนของกิจการ และใหบริษัทยอยทาง 
ออมกูยืมเพ่ือจายชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตทีวี-ดิจิตอล บริษัท สปริงนิวสเทเล
วิช่ัน จํากัด - ราคาตามสญัญา 

คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา (979,934,523) 

ลูกหน้ีอ่ืน               -               -               - 35,000 ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

ดอกเบี้ยคางรับ               -              -               - 25,686,400 ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาตามสัญญา

คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา               -               -               - (25,686,400) ดําเนินการคาตามปกติ – ราคาตามสัญญา

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค 
มัลติมีเดีย จํากัด 

บริษัทฯ เปนผูถือหุนใน
สัดสวน 99.99% 

เงินใหกูยืมระยะสั้น               - 75,000,000               -                - เพ่ือเปนเงินสํารองทางธุรกิจ - ราคาตาม
สัญญา 

ดอกเบี้ยคางรับ               - 1,107,534               -                - ดําเนินการคาตามปกติ – ราคาตามสัญญา

บริษัท สปริงนิวส เทเล
วิช่ัน จํากัด 

บริษัทฯ เปนผูถือหุนใน
สัดสวน 99.99% 

เงินกูยืมระยะสั้น               -               -               - 90,763,962 เพ่ือเปนเงินสํารองทางธุรกิจ- ราคาตาม
สัญญา 

ดอกเบี้ยคางจาย               -              -               - 288,455 ดําเนินการคาตามปกติ – ราคาตามสัญญา

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ 
มัลติมีเดีย จํากัด 

บริษัทยอยทางออม ลูกหน้ีอ่ืน               - 120,000               - 60,000 ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส 
จํากัด 

บริษัทรวม โดยการถือหุน
รอยละ 40.00 

เงินกูยืมระยะยาว 138,450,600 138,450,600 138,450,600 138,450,600 ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ 4,187,656 4,187,656 34,138 34,138 ดําเนินการคาตามปกติ – ราคาตามสัญญา

บริษัท แนท บิสสิเนส 
คอนเน็คท จํากัด 

บริษัทรวม โดยการถือหุน
ผานบริษัทยอยทางออม 
รอยละ 35.00 (สิ้นสุด
ความสัมพันธเน่ืองจาก
จําหนาย เงินลงทุนบริษัท
รวมแลว เม่ือวันท่ี 24 
กันยายน 2564) 

ลูกหน้ีอ่ืน               -               - 260                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย 
กรุป จํากัด (มหาชน) 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน โดย
บริษัทฯ ถือหุนในอัตรารอย
ละ 9.96(สิ้นสุด
ความสัมพันธเม่ือวันท่ี 29 
มิถุนายน 2564) 

ลูกหน้ีการคา               -               - 16,909,901                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

รายไดคางรับ               -               - 5,878,447                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

ลูกหน้ีอ่ืน               -               - 305,367                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

เจาหน้ีการคา               -               - 6,545,123                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

เจาหน้ีอ่ืน               -               - 8,742,079                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

คาใชจายคางจาย               -               - 3,757,560                - ดําเนินการคาตามปกติ – ราคาท่ีตกลงรวมกัน

บริษัท เนช่ัน บรอดแค
สติ้ง คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) 

บริษัทยอยของบริษัทท่ี
เก่ียวของกัน(สิ้นสุด
ความสัมพันธเม่ือวันท่ี 29 
มิถุนายน 2564) 
2564) 

ลูกหน้ีการคา               -               - 896,678                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

รายไดคางรับ               -               - 105,900                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

ลูกหน้ีอ่ืน              -               - 129,234                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

เจาหน้ีการคา               -               - 1,163,321                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

เจาหน้ีอ่ืน               -              - 322,673                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

คาใชจายคางจาย               -               - 290,193                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

ดอกเบี้ยคางจาย               -               - 60,274                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาตามสัญญา

เงินรับลวงหนาจากการจําหนาย
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

   
             - 

   
             - 164,403,760 

 
164,403,760 

 
ดําเนินการคาตามปกติ – ราคาตามสัญญา 

บริษัท เนช่ัน ดิจิทัล 
คอนเทนท จํากัด 

บริษัทยอยของบริษัทท่ี
เก่ียวของกัน(สิ้นสุด
ความสัมพันธเม่ือวันท่ี 29 
มิถุนายน 2564) 

ลูกหน้ีการคา               -               - 1,684,500                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

รายไดคางรับ               -              - 101,363                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

ลูกหน้ีอ่ืน               -               - 1,575,732                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

เจาหน้ีการคา               -               - 194,842                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

เจาหน้ีอ่ืน               -               - 831,868                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน
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บุคคลหรือบุคลที่
เกี่ยวของ /

ความสัมพันธกับ
บริษัท 

ความสัมพันธกับบริษัท ลักษณะรายการ 

มูลคารายการระหวางกันสาํหรับ
งวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 

มูลคารายการระหวางกันสาํหรับ
งวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 

เหตผุลและความจําเปนของการทํา
รายการ 

(บาท) (บาท)

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะ 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะ 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย 
จํากัด 

บริษัทยอยของบริษัทท่ี
เก่ียวของกัน(สิ้นสุด
ความสัมพันธเม่ือวันท่ี 29 
มิถุนายน 2564) 

ลูกหน้ีการคา               -               - 298,657                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

รายไดคางรับ               -               - 1,300                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

ลูกหน้ีอ่ืน               -               - 256,800                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

เจาหน้ีการคา               -               - 784,800                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

บริษัท แฮปป โปรดักส 
แอนด เซอรวิส จํากัด 

บริษัทยอยของบริษัทท่ี
เก่ียวของกัน(สิ้นสุด
ความสัมพันธ เม่ือวันท่ี 29 
มิถุนายน 2564) 

ลูกหน้ีการคา               -               - 2,675,000                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

บริษัท สเวน คอร
ปอเรช่ัน จํากัด 

บริษัทยอยของบริษัทท่ี
เก่ียวของกัน (สิ้นสุด
ความสัมพันธ เม่ือวันท่ี 29 
มิถุนายน 2564) 

เจาหน้ีการคา               -               - 134,191                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

บริษัท เอ็ม บีซี เน็กซ 
วิช่ัน จํากัด 

บริษัทยอยของบริษัทท่ี
เก่ียวของกัน (สิ้นสุด
ความสัมพันธ เม่ือวันท่ี 29 
มิถุนายน 2564) 

เจาหน้ีการคา               -               - 129,470                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

บริษัท ไทย นิวส แอนด 
เอ็นเตอรเทนเมนท 
เวิลด จํากัด (เดิมช่ือ
บริษัท กรีน เน็ต 1282 
จากัด) 

บริษัทยอยของบริษัทท่ี
เก่ียวของกัน (สิ้นสุด
ความสัมพันธ เม่ือวันท่ี 29 
มิถุนายน 2564) และสิ้นสุด
การเปนบริษัทท่ีเก่ียวของ
กัน เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 
2564) 

เงินใหกูยืมระยะสั้น               -               - - 1,300,000 เพ่ือเปนเงินสํารองทางธุรกิจ ใหแกบริษัทยอย 
ใชหมุนเวียน ของกิจการ- ราคาตามสัญญา 

ลูกหน้ีอ่ืน               -               - - 1,890,514 ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา               -               - - (1,242,464) ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

ดอกเบี้ยคางรับ               -               - - 142,083 ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาตามสัญญา

คุณกัญจนารัศม วงศ
พันธุ 

ผูถือหุนของบริษัทฯ และ
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 
(สิ้นสุดความสัมพันธ เม่ือ
วันท่ี 29 มกราคม 2564) 

เงินกูยืมระยะสั้น               -               - 62,500,000                - เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ - ราคา
ตามสัญญา 

ดอกเบี้ยคางจาย               -               - 30,822                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาตามสัญญา

นายบากบั่น บุญเลิศ กรรมการของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย 

เจาหน้ีการคา               -               - 45,000                - ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาท่ีตกลงรวมกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ2563 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทรวมจํานวนเงิน 138.45 ลานบาท เปนการรับ
โอนสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.00 ตอป เทากันทั้งสองป 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอย จํานวนเงิน 90.76 ลานบาท เปนการกูยืมในรูปต๋ัว
สัญญาใชเงิน ระยะเวลา 1 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป เพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ทั้งนี้ ในระหวางป 
2564 บริษัทยอยไดมีการลดทุนจดทะเบียนและคืนทุนใหแกผูถือหุนดวยวิธหีักลบกลบหน้ีกับเงินกูยืมดังกลาว  

ทั้งนี้ผูถือหุนและ/หรือผูลงทุนสามารถดูขอมูลยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 3 ป ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ  
https://www.newsnetwork.co.th 
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ขั้นตอนในการอนุมัติทํารายการระหวางกัน 
การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย 

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายโดยกําหนดการปฎิบัติในการทํารายการระหวางกัน
ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติ หรือราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไมสามารถเปรียบเทียบ
ราคากับบุคคลภายนอกได ก็จะใชราคาที่ตกลงรวมกันทั้ง 2 ฝายในการกําหนดราคาสินคาและบริการที่เหมาะสม ซึ่ง
กรรมการไดพิจารณาและอนุมัติตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ และนํา เสนอเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาใหความเห็นในความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ 
การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีความจําเปนและเหมาะสม และมีขั้นตอนการพิจารณา

อยางเครงครัด โดยรายการระหวางกันมีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามหลัก เกณฑและกฎหมายที่เก่ียวของ 

นโยบาย และแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
กลุมบริษัทมีการควบคุมการทํารายการระหวางกันอยางเครงครัด โดยการทํารายการจะตองพิจารณาความจําเปน 

ความสมเหตุสมผล และมุงเนนเพื่อประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ เนื่องดวยในป 2563 บริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสราง
ธุรกิจ ซึ่งอาจสงผลรายการระหวางกันในอนาคตลดลง 

ขอมูลการประเมินราคาของรายการระหวางกัน 
ในป 2564 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดมีการทํารายการระหวางกันทั้งดานสินทรัพยละหนี้สิน และมีการทํารายการ

ระหวางกันกับกิจการอื่นที่เก่ียวของ โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาดหรือราคาที่เทียบเคียง ซึ่งไดผานการพิจารณาความ
เหมาะสม และมูลคาของการทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
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สวนที่ 3 
งบการเงิน 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
(“กลุมบริษัทฯ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ 
รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะทางการเงินรวมของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา 
ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจา
ไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง  ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

ของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนํา
เรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลาน้ี  

การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13, 14 และ 34.3 กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ มีเงินลงทุน

ในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีมีนัยสําคัญในงบการเงิน โดยฝายบริหาร
ของกลุมบริษัทฯ ไดมีการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
และบริษัทรวมทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงช้ีท่ีแสดงวาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืม
แกบริษัทยอยและบริษัทรวมเกิดการดอยคาหรือไม หากมีขอบงช้ีเกิดข้ึนกลุมบริษัทฯ จะมีการคํานวณมูลคาท่ีคาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาว ขาพเจาใหความสําคัญเกี่ยวกับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและการดอยคาของ    
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวมเน่ืองจากมูลคาของ                 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวมมีจํานวนเงินท่ีเปนสาระสําคัญ 
ตองบการเงิน กลุมบริษัทฯ จําเปนตองใชดุลยพินิจที่สําคัญของฝายบริหารที่เกี่ยวของกับการคาดการณผลการ
ดําเนินงานในอนาคต และสมมติฐานท่ีสําคัญ ซึ่งมีความไมแนนอนของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ใช
ในการประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว ดังน้ัน ขาพเจาจึงพิจารณาเรื่องการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญรวมถึง 
 ทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุน

ในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 ประเมินแหลงขอมูลภายนอก และภายในวามีขอบงช้ีใดท่ีบงช้ีวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคาหรือไม 
 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบริหารท่ีเกี่ยวกับขอบงช้ีของการดอยคาของเงินลงทุน

ในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 สอบทานประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีไดรับจากฝายบริหารของกลุมบริษัทฯ รวมท้ังประเมิน

ความเหมาะสมของขอสมมติฐานท่ีสําคัญ และวิธีการประเมินมูลคาท่ีผูบริหารนํามาใชในการประเมิน
การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 ทดสอบตัวแปรท่ีนํามาใชในการพิจารณาอัตราคิดลดและทดสอบการคํานวณอัตราดังกลาว 
 พิจารณาความเพียงพอในการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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เร่ืองอื่น 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

และเฉพาะกิจการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงาน
ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564  

 
ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียม
ใหขาพเจาภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจา
ไมไดใหความเช่ือมั่นตอขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอาน
และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือ
กับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองส่ือสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล เพื่อใหมีการดําเนินการแกไข
ท่ีเหมาะสมตอไป 
 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลาน้ี

โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหาร
พิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลท่ี
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทฯ 
และบริษัทฯ หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและ      

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่น
อยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวน 
การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซ่ึงจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร 
และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ
หรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทฯ และ
บริษัทฯ ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ 
ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ 
ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ
จนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคต
อาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง 
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 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ
ในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทฯ เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบ
ตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัทฯ ขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบแตผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธท้ังหมด ตลอดจน
เรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและ
มาตรการท่ีขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลาน้ีในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาว
ในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกลาว 
 
 
 
 
 
 (นางสาววราภรณ พันธุภักดีนุพงษ) 
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12261 
 
 
 
บริษัท ซี ดับเบ้ิลยู ดับเบ้ิลยู พี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 



หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 43,166,636.42          21,926,204.16          5,294,464.49               4,794,661.37            
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 51,904,716.81          70,406,801.74          8,724,405.36               18,253,604.69          
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน 8 -                            -                            -                               -                            
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 34.3 -                            -                            75,000,000.00             1,300,000.00            
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการอ่ืน 9 -                            -                            -                               -                            
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกพนักงาน -                            43,629.15                 -                               43,629.15                 
สินคาคงเหลือ 67,720.90                 97,852.30                 -                               -                            
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 2,482,910.08            2,895,611.33            964,364.41                  342,647.22               
สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย 10 -                            46,788,189.59          -                               30,988,745.00          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 97,621,984.21          142,158,288.27        89,983,234.26             55,723,287.43          
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ําประกัน 11 7,850,595.32            8,465,221.34            -                               653,295.05               
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 12 -                            68,847,450.00          -                               68,847,450.00          
เงินลงทุนในบริษัทยอย 13 -                            -                            142,001,940.31           189,375,011.55        
เงินลงทุนในบริษัทรวม 14 380,777,730.87        424,602,400.29        421,549,400.29           421,549,400.29        
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 34.3 138,450,599.71        138,450,599.71        138,450,599.71           138,450,599.71        
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 15 11,416,500.00          11,416,500.00          11,416,500.00             11,416,500.00          
อุปกรณ 16 4,991,390.07            2,567,318.16            131,033.97                  1,641,116.58            
สินทรัพยสิทธิการใช 17 11,925,033.10          4,506,174.72            6,925,392.73               4,237,869.47            
คาความนิยม 18 -                            -                            -                               -                            
สินทรัพยไมมีตัวตน 19 124,521,862.95        105,484,998.27        14,509.54                    18,509.58                 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 20 62,448,365.79          11,864,636.65          7,971,312.43               3,774,181.63            

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 742,382,077.81        776,205,299.14        728,460,688.98           839,963,933.86        
รวมสินทรัพย 840,004,062.02        918,363,587.41        818,443,923.24           895,687,221.29        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 21 45,432,801.23          225,416,054.71        16,915,334.99             182,633,383.45        
สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 23 3,824,735.75            2,494,608.62            2,171,083.92               2,219,041.96            
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน 34.3 -                            -                            -                               90,763,961.95          
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 22 38,000,000.00          -                            5,000,000.00               -                            
ภาษีเงินไดคางจาย 87,247.91                 939,739.23               -                               -                            
หน้ีสินท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย 10 -                            75,547,667.62          -                               -                            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 87,344,784.89          304,398,070.18        24,086,418.91             275,616,387.36        
หน้ีสินไมหมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 23 8,121,520.56            2,249,754.76            4,767,106.20               2,211,093.54            
หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 483,717.26               503,317.26               -                               -                            
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 24 9,039,759.44            6,303,593.22            2,306,673.00               1,672,205.00            

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 17,644,997.26          9,056,665.24            7,073,779.20               3,883,298.54            
รวมหน้ีสิน 104,989,782.15        313,454,735.42        31,160,198.11             279,499,685.90        
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 25
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 105,650,197,648 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 105,650,197,648.00 -                            105,650,197,648.00    -                            
หุนสามัญ 160,872,208,595 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                            160,872,208,595.00 -                               160,872,208,595.00 

ทุนท่ีออกและชําระแลว
หุนสามัญ   75,650,197,648 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 75,650,197,648.00   -                            75,650,197,648.00      -                            
หุนสามัญ   74,628,861,756 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท -                            74,628,861,756.00   -                               74,628,861,756.00   

สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ (70,463,484,499.45)  (69,458,489,981.72)  (70,463,484,499.45)     (69,458,489,981.72)  
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,790,000.00            2,790,000.00            2,790,000.00               2,790,000.00            

ยังไมไดจัดสรร (4,431,677,420.11)    (3,784,719,007.15)    (4,402,219,423.42)       (3,806,183,893.06)    
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (22,817,824.09)         (783,533,915.14)       -                               (750,790,345.83)       

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 735,007,904.35        604,908,851.99        787,283,725.13           616,187,535.39        
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 6,375.52                   -                            -                               -                            

รวมสวนของผูถือหุน 735,014,279.87        604,908,851.99        787,283,725.13           616,187,535.39        
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 840,004,062.02        918,363,587.41        818,443,923.24           895,687,221.29        
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท บาท บาท บาท

รายไดจากการขายและการใหบริการ 93,052,444.89          122,508,454.01       100,000.00           -                            
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (57,115,193.45)        (96,162,755.13)        (21,824.54)            -                            
กําไรขั้นตน 35,937,251.44        26,345,698.88       78,175.46             -                          
รายไดเงินปนผล 12 -                           -                          29,296,200.00       -                            
รายไดอ่ืน 7,735,967.01            24,948,786.77         21,478,216.72       27,258,664.58          
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย - เงินลงทุนในบริษัทยอย 10.2 187,304,030.71        -                          133,250,605.95     -                            
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 13 (2,555,049.43)          (10,805,368.55)        2,874,372.15        (20,193,700.00)         
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 14 36,833.64                 -                          -                        -                            
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยและรายการโอนกลับ 707,936.00               21,165,015.15         1,277,000.90        138,615,166.79        
คาใชจายในการขายและบริการ (10,632,291.96)        (8,982,858.51)          -                        -                            
คาใชจายในการบริหาร (77,768,670.46)        (99,499,038.80)        (39,925,825.91)     (61,298,898.13)         
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน 140,766,006.95      (46,827,765.06)      148,328,745.27     84,381,233.24        
ตนทุนทางการเงิน (912,683.32)             (762,243.33)             (1,673,629.80)       (3,162,310.95)           
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 14 (41,211,503.06)        (3,464,339.92)          -                        -                            
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 98,641,820.57        (51,054,348.31)      146,655,115.47     81,218,922.29        
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได 29 (157,308.56)             (1,780,154.75)          -                        -                            
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 98,484,512.01        (52,834,503.06)      146,655,115.47     81,218,922.29        
การดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก 10 (1,215,936.12)          15,026,946.21         -                        -                            
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 97,268,575.89        (37,807,556.85)      146,655,115.47     81,218,922.29        
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดใหวัดมูลคา
   ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได 29 8,099,700.00            -                          8,099,700.00        -                            
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงาน
   ท่ีกําหนดไว - สุทธิจากภาษีเงินได 29 (1,538,170.14)          6,623,593.46           -                        7,262,785.00            

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป - สุทธิจากภาษีเงินได 6,561,529.86          6,623,593.46         8,099,700.00        7,262,785.00          
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 103,830,105.75      (31,183,963.39)      154,754,815.47     88,481,707.29        
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

  กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเน่ือง 98,486,339.13          (52,834,503.06)        
  กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก (1,215,936.12)          15,026,946.21         
    รวมสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 97,270,403.01          (37,807,556.85)        
  สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (1,827.12)                 -                          
  รวมกําไร (ขาดทุน) สําหรับป 97,268,575.89        (37,807,556.85)      

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
  กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเน่ือง 105,047,868.99        (46,210,909.60)        
  กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก (1,215,936.12)          15,026,946.21         
    รวมสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 103,831,932.87        (31,183,963.39)        
  สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (1,827.12)                 -                          
  รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป 103,830,105.75      (31,183,963.39)      

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 26
  กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเน่ือง 0.00131                    (0.00076)                 0.00195                0.00118                    
  กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก (0.00002)                  0.00022                   -                        -                            
  รวมกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.00129                  (0.00054)               0.00195                0.00118                  

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ Page 93



กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สวนของผูถือหุน สวนไดเสีย  รวมสวนของ
ทุนที่ออก สวนต่ํากวา จัดสรรแลว ผลกําไร (ขาดทุน) สวนต่ําจากการ รวมองคประกอบอื่น ของบริษัทฯ ที่ไมมีอํานาจ  ผูถือหุน

และชําระแลว มูลคาหุน ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร จากการวัดมูลคา เปลี่ยนแปลงสัดสวน ของสวนของผูถือหุน ควบคุม
เงินลงทุนในตราสารทุน ของบริษัทยอย

ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
หมายเหตุ สุทธิจากภาษีเงินได

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 67,887,512,226.00    (62,784,553,947.02)  2,790,000.00                (3,753,535,043.76) (750,790,345.83)                 (40,023,922.21)          (790,814,268.04)          561,398,967.18     -                         561,398,967.18   
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป -                            -                            -                               (37,807,556.85)       -                                     -                             -                               (37,807,556.85)      -                         (37,807,556.85)    
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 29 -                            -                            -                               6,623,593.46          -                                     -                             -                               6,623,593.46         -                         6,623,593.46       
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                            -                            -                               (31,183,963.39)       -                                     -                             -                               (31,183,963.39)      -                         (31,183,963.39)    
การเพิ่มหุนสามัญ 25 6,741,349,530.00      (6,673,936,034.70)    -                               -                          -                                     -                             -                               67,413,495.30       -                         67,413,495.30     
จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 13 -                            -                            -                               -                          -                                     7,280,352.90             7,280,352.90                7,280,352.90         -                         7,280,352.90       
รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 6,741,349,530.00      (6,673,936,034.70)    -                               (31,183,963.39)       -                                     7,280,352.90             7,280,352.90                43,509,884.81       -                         43,509,884.81     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563 74,628,861,756.00    (69,458,489,981.72)  2,790,000.00                (3,784,719,007.15) (750,790,345.83)                 (32,743,569.31)          (783,533,915.14)          604,908,851.99     -                         604,908,851.99   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 74,628,861,756.00    (69,458,489,981.72)  2,790,000.00                (3,784,719,007.15) (750,790,345.83)                 (32,743,569.31)          (783,533,915.14)          604,908,851.99     -                         604,908,851.99   
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป -                            -                            -                               97,270,403.01        -                                     -                             -                               97,270,403.01       (1,827.12)              97,268,575.89     
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 29 -                            -                            -                               (1,538,170.14)         8,099,700.00                      -                             8,099,700.00                6,561,529.86         -                         6,561,529.86       
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                            -                            -                               95,732,232.87        8,099,700.00                      -                             8,099,700.00                103,831,932.87     (1,827.12)              103,830,105.75   
การเพิ่มหุนสามัญ 25 1,021,335,892.00      (1,004,994,517.73)    -                               -                          -                                     -                             -                               16,341,374.27       -                         16,341,374.27     
จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 10,13 -                            -                            -                               -                          -                                     9,925,745.22             9,925,745.22                9,925,745.22         8,202.64                9,933,947.86       
จําหนายเงินลงทุนในตราสารทุน 12 -                            -                            -                               (742,690,645.83)     742,690,645.83                   -                             742,690,645.83            -                          -                         -                        
รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 1,021,335,892.00      (1,004,994,517.73)    -                               (646,958,412.96)     750,790,345.83                   9,925,745.22             760,716,091.05            130,099,052.36     6,375.52                130,105,427.88   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 75,650,197,648.00    (70,463,484,499.45)  2,790,000.00                (4,431,677,420.11) -                                     (22,817,824.09)          (22,817,824.09)             735,007,904.35     6,375.52                735,014,279.87   

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนกําไร (ขาดทุน) สะสม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
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องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  รวม
ทุนที่ออก สวนต่ํากวา จัดสรรแลว ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคา

และชําระแลว มูลคาหุน ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินลงทุนในตราสารทุน
ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

หมายเหตุ สุทธิจากภาษีเงินได
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 67,887,512,226.00    (62,784,553,947.02) 2,790,000.00                     (3,894,665,600.35)  (750,790,345.83)                                   460,292,332.80        
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป -                            -                           -                                    81,218,922.29        -                                                        81,218,922.29          
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 29 -                            -                           -                                    7,262,785.00          -                                                        7,262,785.00            
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                            -                           -                                    88,481,707.29        -                                                        88,481,707.29          
การเพิ่มหุนสามัญ 25 6,741,349,530.00      (6,673,936,034.70)   -                                    -                          -                                                        67,413,495.30          
รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 6,741,349,530.00      (6,673,936,034.70)   -                                    88,481,707.29        -                                                        155,895,202.59        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 74,628,861,756.00    (69,458,489,981.72) 2,790,000.00                     (3,806,183,893.06)  (750,790,345.83)                                   616,187,535.39        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 74,628,861,756.00    (69,458,489,981.72) 2,790,000.00                     (3,806,183,893.06)  (750,790,345.83)                                   616,187,535.39        
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป -                            -                           -                                    146,655,115.47      -                                                        146,655,115.47        
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 29 -                            -                           -                                    -                          8,099,700.00                                        8,099,700.00            
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                            -                           -                                    146,655,115.47      8,099,700.00                                        154,754,815.47        
การเพิ่มหุนสามัญ 25 1,021,335,892.00      (1,004,994,517.73)   -                                    -                          -                                                        16,341,374.27          
จําหนายเงินลงทุนในตราสารทุน 12 -                            -                           -                                    (742,690,645.83)     742,690,645.83                                    -                           
รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 1,021,335,892.00      (1,004,994,517.73)   -                                    (596,035,530.36)     750,790,345.83                                    171,096,189.74        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 75,650,197,648.00    (70,463,484,499.45) 2,790,000.00                     (4,402,219,423.42)  -                                                        787,283,725.13        

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 97,268,575.89             (37,807,556.85)           146,655,115.47          81,218,922.29            
ปรับรายการกระทบกําไร (ขาดทุน) เปนเงินสดรับ (จาย)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 157,308.56                  1,780,154.75              -                              -                              
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 6,801,360.63               11,016,964.27            1,908,834.28              2,947,217.82              
กําไรรอการรับรูจากการขายและเชากลับ -                               (163,550.80)                -                              -                              
ขาดทุนจากการดอยคา - ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (โอนกลับ) 1,397,064.00               (20,773,494.75)           222,999.10                 (11,316,614.11)           
ขาดทุนจากการดอยคา - เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน (โอนกลับ) -                               -                              (1,500,000.00)             (106,050,000.00)         
ขาดทุนจากการดอยคา - เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอ่ืน (โอนกลับ) -                               (24,800,000.00)           -                              -                              
ขาดทุนจากการดอยคา - เงินลงทุนในบริษัทยอย (โอนกลับ) -                               -                              -                              (21,248,552.68)           
ขาดทุนจากการดอยคา - สินทรัพยไมหมุนเวียน (โอนกลับ) (410,000.00)                 410,000.00                 -                              -                              
ตัดสินทรัพยเปนคาใชจาย 730,113.04                  7,909,292.64              342,648.77                 507,779.31                 
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (โอนกลับ) -                               (386,762.38)                -                              -                              
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย - เงินลงทุนในบริษัทยอย (187,304,030.71)          -                              (133,250,605.95)         -                              
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย - อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน -                               (489,942.77)                -                              -                              
กําไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย -                               -                              (14,150,028.76)           (16,265,282.69)           
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 2,555,049.43               10,805,368.55            (2,874,372.15)             20,193,700.00            
ขาดทุนจากการเลิกและชําระบัญชีของบริษัทยอย -                               408.14                        -                              -                              
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม -                               2,232,660.08              -                              -                              
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 41,211,503.06             3,464,339.92              -                              -                              
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม (36,833.64)                   -                              -                              -                              
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ 249,619.71                  636,777.98                 246,026.03                 (972,712.09)                
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ 1,431,022.78               309,537.56                 1,005,050.04              35.03                          
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยสิทธิการใช -                               31,145.69                   -                              -                              
(กําไร) ขาดทนจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 493 374 49 (4 662 195 63) 56 02

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(กาไร) ขาดทุนจากการจาหนายสนทรพยไมมตวตน 493,374.49                (4,662,195.63)           -                             56.02                        
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 45,814.45                    170,214.94                 -                              -                              
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน (โอนกลับ) (1,695,000.00)              6,547,960.96              -                              -                              
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง -                               (23,850.85)                  -                              -                              
กําไรจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเชา (266,231.91)                 -                              (266,231.91)                -                              
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น -                               (137,321.22)                -                              -                              
โอนหน้ีสินเปนรายได (1,152,729.79)              (8,669,560.83)             (1,000,000.00)             (237,432.82)                
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 1,197,996.08               1,816,269.34              634,468.00                 1,138,827.00              
ตนทุนการทํารายการตัดจาย -                               4,000.00                     -                              -                              
เงินปนผลรับ -                               -                              (29,296,200.00)           -                              
ดอกเบ้ียรับ (4,290,559.88)              (6,512,480.65)             (5,538,951.68)             (6,903,223.03)             
ดอกเบ้ียจาย 835,626.86                  773,350.50                 1,673,629.80              3,162,310.95              

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน (40,780,956.95)            (56,518,271.41)           (35,187,618.96)           (53,824,969.00)           
สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (3,214,809.84)              44,063,445.76            (339,378.65)                1,607,000.17              
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกพนักงาน 43,629.15                    337,781.99                 43,629.15                   337,781.99                 
สินคาคงเหลือ 30,131.40                    (25,907.29)                  -                              -                              
สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย 1,773,633.24             -                             -                             -                            
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (392,505.87)                 (787,960.28)                76,554.13                   61,742.17                   

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน (14,836,622.75)            (29,376,690.07)           (51,695.33)                  1,099,818.80              
หนี้สินท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย 2,465,516.35               -                              -                              -                              
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น -                               (1,935,286.03)             -                              -                              
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน -                               (610,000.00)                -                              (610,000.00)                

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน (54,911,985.27)            (44,852,887.33)           (35,458,509.66)           (51,328,625.87)           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 51,928.90                    193,785.00                 26,397.87                   25,522.61                   
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได 2,490,858.05               14,798,429.60            2,490,858.05              2,946,119.93              
เงินสดจายภาษีเงินได (3,499,462.61)              (5,726,210.64)             (964,364.41)                (342,647.22)                

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (55,868,660.93)          (35,586,883.37)         (33,905,618.15)           (48,699,630.55)         
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท บาท บาท บาท

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกันลดลง 614,626.02                1,236,032.12            653,295.05                 799,731.31               
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                               -                              (95,000,000.00)           (43,700,000.00)           
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                               -                              1,001,234,523.08       294,006,712.42          
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอ่ืน -                               (73,440,000.00)           -                              -                              
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอ่ืน -                               164,000,000.00          -                              -                              
เงินสดจายตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย - เงินลงทุนในบริษัทยอย (164,409.00)                 -                              (164,409.00)                -                              
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย - อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน -                               25,500,000.00            -                              -                              
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย -                               -                              (1,081,700,000.00)      (187,250,000.00)         
เงินสดจายจากการเลิกและชําระบัญชีบริษัทยอย -                               (36,808.14)                  -                              -                              
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย -                               875,867.68                 -                              267,375,867.68          
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 14,437,803.06             6,490,402.85              15,500,000.00            12,400,000.00            
เงินสดรับจากลูกหนี้อ่ืนจากการจําหนายเงินลงเงินทุนในบริษัทยอย 8,000,000.00               -                              8,000,000.00              -                              
เงินสดจายตนทุนจากการจําหนายเงินลงเงินทุนในบริษัทยอย (3,081,694.00)              -                              (3,081,694.00)             -                              
เงินสดรับลวงหนาจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                               164,403,759.95          -                              164,403,759.95          
เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม -                               (430,299,400.29)         -                              (421,549,400.29)         
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,650,000.00               -                              -                              -                              
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทรวม -                               (138,450,599.71)         -                              (138,450,599.71)         
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 76,947,150.00             -                              76,947,150.00            -                              
เงินสดจายซื้ออุปกรณ (4,784,888.95)              (1,287,303.27)             (121,088.27)                (94,450.00)                  
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 57,943.93                    2,325,154.85              47,850.47                   1,005,981.30              
เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (20,375,000.00)            (20,000.00)                  -                              (20,000.00)                  
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 1,201,625.51               24,247,769.92            -                              -                              
เงินสดจายลวงหนาคาสินทรัพย (50,351,747.48)            -                              -                              -                              
ิ ั ี้ ัเงินสดรับจากดอกเบียรับ 135,653.48                4,828,286.84            94,115,131.23            24,515,181.18          

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 25,287,062.57           (249,626,837.20)       16,430,758.56            (26,557,216.16)         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน 2,000,000.00               102,500,000.00          2,000,000.00              11,000,000.00            
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน (2,000,000.00)              (40,000,000.00)           (3,216,655.76)             (19,799,596.49)           
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 181,000,000.00           518,637.38                 125,000,000.00          -                              
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน (143,000,000.00)          (518,637.38)                (120,000,000.00)         -                              
เงินสดจายตนทุนการทํารายการ -                               (4,000.00)                    -                              -                              
เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชา (1,892,018.15)              (3,319,899.34)             (1,485,826.63)             (2,017,505.71)             
เงินสดรับเงินจากการเพ่ิมทุน 16,341,374.27             67,413,495.30            16,341,374.27            67,413,495.30            
เงินสดจายดอกเบ้ีย (627,325.50)                 (682,254.61)                (664,229.17)                (665,501.04)                

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 51,822,030.62           125,907,341.35        17,974,662.71            55,930,892.06          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 21,240,432.26           (159,306,379.22)       499,803.12                 (19,325,954.65)         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 21,926,204.16           185,066,294.62        4,794,661.37              24,120,616.02          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอยท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขายปลายป -                               (3,833,711.24)             -                              -                              
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 6 43,166,636.42           21,926,204.16          5,294,464.49              4,794,661.37            
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ขอมูลจัดต้ังบริษัทฯ และลักษณะธุรกิจ 

บริษัทฯ จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2541 
และจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000290 สํานักงานใหญ
ของบริษัทต้ังอยูท่ีอาคารเลาเปงงวน 1 ช้ัน 27 โซนเอ เลขท่ี 333 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

กลุมบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับส่ือ โดยในสวนบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจําหนาย ติดต้ัง และ
พัฒนาระบบสารสนเทศในดานซอฟแวรโดยใหคําปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ท้ัง
การวางระบบเครือขาย การจัดหาอุปกรณ และพัฒนาโปรแกรม 

1.2 การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปจจุบันยังมีผลกระทบตอธุรกิจ

และอุตสาหกรรมสวนใหญ อาจนํามาซ่ึงความไมแนนอนและผลกระทบตอสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจ
ของกลุมบริษัทฯ ผูบริหารของกลุมบริษัทฯ ติดตามความคืบหนาของสถานการณดังกลาวและประเมินผล
กระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหนี้สินและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
ท้ังนี้ ผูบริหารไดใชประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นตาง ๆ เม่ือสถานการณมีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑการข้ึนเคร่ืองหมาย “C” (Caution) 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“SET”) ไดประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย “C” (Caution) เม่ือวันท่ี          

15 สิงหาคม 2561 ใหหลักทรัพยของบริษัทฯ ซ่ึงมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยเม่ือสวนของผูถือหุน          
มีคานอยกวารอยละ 50 ของทุนชําระแลว ในกรณีดังกลาวบริษัทฯ ไดเผยแพรแผนการแกไขเหตุดังกลาวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564         Page 99     
(แบบ 56-1 One Report)  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความและแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 

2.2 การจัดรายการในงบการเงินเปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดรายการ
ยอท่ีตองมีในงบการเงิน 

2.3 ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารของกลุมบริษัทฯ 
ตองใชการประมาณการและขอสมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได 
คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินท่ีไดประมาณการไว 

2.4 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเปนรายงานทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย 
รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย 

3. เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม 
3.1 ในการจัดทํางบการเงินรวมถือหลักเกณฑการรวมเฉพาะบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมของ 

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

ชื่อบริษัท อัตรารอยละของการถือหุน จัดต้ังในประเทศ ประเภทกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่   
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563   
บริษัทถือหุนทางตรงในบริษัทยอย     
บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด 
(จําหนายเงินลงทุนบริษัทยอยแลว เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2564) 

- 99.99 ประเทศไทย ใหบริการดานการผลิตขาวสารและผลิตรายการ
โทรทัศน และส่ือดิจิทัล 

บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด  99.99 99.99 ประเทศไทย ใหบริการสื่อโทรทัศนในระบบดิจิทัล 
บริษัท นิวส เน็ตเวริค มัลติมีเดีย จํากัด 99.99 99.99 ประเทศไทย ใหบริการดานสถานีวิทยุและส่ือสมัยใหม 
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 93.17 93.17 ประเทศไทย ใหบริการขอมูลขาวสาร ผลิตขาว และรายการ

ทางโทรทัศน 
บริษัทฯ ถือหุนทางออมผานบริษัทยอย     
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 
(เนื ่องจากจําหนาย เง ินลงทุนในบริษ ัท  จ ีจี 
เน็ตเวิรค จํากัด แลว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564) 

-   6.83 ประเทศไทย ใหบริการขอมูลขาวสาร ผลิตขาว และรายการ
ทางโทรทัศน 

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 99.99 99.99 ประเทศไทย การผลิตและจําหนายส่ือสิ่งพิมพ 
บริษัท หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน 
ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด 

99.99 99.99 ประเทศไทย นายหนาซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน

บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด 
(จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564) 

99.99 - ประเทศไทย นายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและตัวแทนธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 



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

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564         Page 100     
(แบบ 56-1 One Report)  

3.2 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 99.00 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯ 
คํานวณเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวเสมือนหนึ่งถือหุนรอยละ 100 

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

กับบริษัทฯ 
 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม 
4.1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน 

ในระหวางป กลุมบริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินของกลุมบริษัทฯ 

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซ่ึงจะมีผล
บังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการใหขอผอนปรนในทางปฏิบัติหรือขอยกเวนช่ัวคราว
กับผูใชมาตรฐาน 

ปจจุบันฝายบริหารของกลุมบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินแนวทางการดําเนินการและพิจารณา
ผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเร่ิมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติ 
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5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
5.1 เกณฑการวัดมูลคาท่ีใชจัดทํางบการเงิน 

เกณฑการวัดมูลคาท่ีใชจัดทํางบการเงิน คือ เกณฑราคาทุนเดิม โดยใชรวมกับเกณฑอ่ืน ๆ สําหรับ
สินทรัพยและหนี้สินบางประเภทที่มีการใชเกณฑการวัดมูลคาอื่นไดเปดเผยเกณฑการวัดมูลคาที่ใช
ในนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวของ 

5.2 เคร่ืองมือทางการเงิน 
กลุมบริษัทฯ รับรูรายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม และบวกดวย

ตนทุนการทํารายการเฉพาะในกรณีท่ีเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร
หรือขาดทุน อยางไรก็ตาม สําหรับลูกหนี้การคาท่ีไมมีองคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญ 
กลุมบริษัทฯ จะรับรูสินทรัพยทางการเงินดังกลาวดวยราคาของรายการ ตามท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชี
เร่ืองการรับรูรายได 
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน 

กลุมบริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพยทางการเงิน ณ วันท่ีรับรูรายการเร่ิมแรก เปนสินทรัพยทางการเงิน
ท่ีวัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม
ผานกําไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเงิน 
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย  

กลุมบริษัทฯ วัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดวยราคาทุนตัดจําหนาย เม่ือกลุมบริษัทฯ ถือครอง
สินทรัพยทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน
กอใหเกิดกระแสเงินสดท่ีเปนการรับชําระเพียงเงินตนและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ี
ระบุไวเทานั้น  

สินทรัพยทางการเงินดังกลาววัดมูลคาในภายหลังโดยใชวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจริงและตองมีการ
ประเมินการดอยคา ท้ังนี้ ผลกําไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการการเปล่ียนแปลง หรือการดอยคา
ของสินทรัพยดังกลาวจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน    
สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันท่ีรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรก กลุมบริษัทฯ อาจเลือกใหเงินลงทุนในตราสารทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (เปนรายตราสาร) ท้ังนี้เม่ือเลือกแลวไมสามารถยกเลิกได การเลือกกําหนดให
แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไมสามารถปฏิบัติได หากตราสารทุนเปนการถือไว
เพื่อคาหรือหากเปนส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายท่ีรับรูโดยผูซ้ือในการรวมธุรกิจ 
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เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนวัดมูลคา 
เมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมรวมตนทุนการทํารายการรายการดังกลาววัดมูลคาภายหลังดวย
มูลคายุติธรรมกับกําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมท่ีรับรูในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและสํารองการวัดมูลคาเงินลงทุนสะสม ผลสะสมกําไรหรือขาดทุนจะไมถูกจัดประเภท
รายการใหมเปนกําไรหรือขาดทุนเม่ือตัดจําหนายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดังกลาวจะโอนไป
กําไรสะสมแทน 
หนี้สินทางการเงิน 

หนี้สินทางการเงินท้ังหมดวัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย 
การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรับกระแสเงินสดของ
สินทรัพยนั้นไดส้ินสุดลง หรือไดมีการโอนสิทธิท่ีจะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น รวมถึงไดมีการโอน
ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพยนั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยนั้น 
แมวาจะไมมีการโอนหรือไมไดคงไวซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพยนั้น   

กลุมบริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ตอเม่ือไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหน้ีสินนั้นแลว 
มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหนี้สินทางการเงิน
ท่ีมีอยูใหเปนหนี้สินใหมจากผูใหกูรายเดียวกันซ่ึงมีขอกําหนดท่ีแตกตางกันอยางมาก หรือมีการแกไข
ขอกําหนดของหนี้สินท่ีมีอยูอยางเปนสาระสําคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรูหนี้สินใหม 
โดยรับรูผลแตกตางของมูลคาตามบัญชีดังกลาวในสวนของกําไรหรือขาดทุน  
การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 

กลุมบริษัทฯ ใชวิธีการอยางงายในการคํานวณผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนสําหรับ
ลูกหนี้การคาและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทฯ จึงไมมี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางดานเครดิต แตจะรับรูคาเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุน
ดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหนี้การคาและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา โดยอางอิงจาก
ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต ปรับปรุงดวยขอมูลการคาดการณไปในอนาคต
เกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ  

กลุมบริษัทฯ ประเมินขอมูลคาดการณอนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา   
จะเกิดข้ึนท่ีเกี่ยวของกับเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย กลุมบริษัทใชวิธีท่ัวไป
ในการพิจารณาคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิต 

สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดจําหนายออกจากบัญชี เม่ือกิจการคาดวาจะไมไดรับคืนกระแสเงินสด
ตามสัญญาอีกตอไป  
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การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงดวยยอดสุทธิใน

งบแสดงฐานะการเงิน ก็ตอเม่ือกลุมบริษัทฯ มีสิทธิบังคับใชไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบ
จํานวนเงินท่ีรับรู และกลุมบริษัทฯ มีความต้ังใจท่ีจะชําระดวยยอดสุทธิ หรือต้ังใจท่ีจะรับสินทรัพยและ
ชําระหนี้สินพรอมกัน 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม

และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ีไดมา
และไมมีขอจํากัดการเบิกใช 

5.4 สินคาคงเหลือ 
  สินคาคงเหลือ แสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตมูลคาใด

จะตํ่ากวา  
  ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซ้ือ หรือตนทุนอ่ืนเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพปจจุบัน 
  มูลคาสุทธิที ่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวย

คาใชจายท่ีจําเปนในการขาย 
  ประมาณการลดหนี้ท่ีเกิดจากการรับคืนหนังสือประมาณข้ึนโดยพิจารณาจากอัตรายอดรับคืนเทียบ

กับยอดสงในอดีตโดยถัวเฉล่ีย 
5.5 สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
  กลุมบริษัทฯ จัดประเภทกลุมสินทรัพยท่ียกเลิก เปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายหากมูลคาตามบัญชีท่ี

จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย มิใชมาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป และจะตองมีไวเพื่อขายในทันที
ในสภาพปจจุบันและการขายตองมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก การขายดังกลาวตองคาดวา
จะเขาเง่ือนไขในการรับรูรายการเปนการขายท่ีเสร็จสมบูรณภายใน 1 ป นับจากวันท่ีจัดประเภทสินทรัพย 

  กลุมบริษัทฯ วัดมูลคากลุมสินทรัพยท่ียกเลิก ท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายดวย
จํานวนท่ีตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 

  ผลกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานท่ียกเลิกแยกแสดงเปนรายการตางหากจากการดําเนินงาน
ตอเนื่องในสวนของกําไรขาดทุน 

5.6 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  
ข) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี

ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) 
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5.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ เปนที่ดินที่บริษัทถือครองไวโดยที่ปจจุบันยังมิได
ระบุวัตถุประสงคของการใชงานในอนาคตและ/หรือมีไวเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจาก
การเพิ่มมูลคาของสินทรัพย บริษัทฯ วัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามราคาทุนหักคาเผื่อการ
ดอยคาสะสม (ถามี)   

5.8 อุปกรณ 
อุปกรณบันทึกตามราคาทุน ณ วันท่ีเกิดรายการหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ

ดอยคาสะสม (ถามี) 
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุ

การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงได ดังนี้ 
สวนปรับปรุงอาคาร       5 ป 
เคร่ืองตกแตงติดต้ังและเคร่ืองใชสํานักงาน     3-5 ป 
อุปกรณ         3-5 ป 
ยานพาหนะ        5 ป 
การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนในระหวางปบัญชีท่ีเกิดรายการข้ึน 

ตนทุนของการปรับปรุงใหดีข้ึนอยางสําคัญจะถูกรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทฯ จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเช่ือถือ ตนทุนของการปรับปรุงจะถูกตัดคาเส่ือม
ราคาตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ  คาซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดข้ึน 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ คํานวณจากผลตางระหวางเงินสดรับสุทธิกับราคาตามบัญชี
และรับรูเปนรายไดอ่ืน หรือคาใชจายอ่ืนในกําไรหรือขาดทุน 

5.9 คาความนิยม 
 คาความนิยมวัดมูลคา ณ วันท่ีซ้ือจากมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึงรวมถึงการรับรู
จํานวนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพย
ที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยม
จะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 

5.10 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 ลิขสิทธ์ิซอฟตแวรและโปรแกรมคอมพิวเตอร  

ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีกลุมบริษัทฯ ซ้ือมาและมีอายุการใชงานจํากัด 
แสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และผลขาดทุนการดอยคาสะสม (ถามี) 
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คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรง ตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน
จากสินทรัพยไมมีตัวตน โดยเร่ิมตัดจําหนายเม่ือสินทรัพยนั้นพรอมท่ีจะใหประโยชน เปนระยะเวลา 5-10 ป  

 ลิขสิทธ์ิสารคดีและเพลง 
 ลิขสิทธ์ิสารคดีและเพลงแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และผลขาดทุนการดอยคา
สะสม (ถามี) คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลาตามสัญญาและตาม
จํานวนเทปท่ีออกอากาศ 

 สิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคา 
สิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคาแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และผลขาดทุนการ

ดอยคาสะสม (ถามี) คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 10-30 ป
ตามอายุของสัญญา 

 ลิขสิทธ์ิเวปไซต 
สิทธ์ิในการใชเวปไซตแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และผลขาดทุนการดอยคา

สะสม (ถามี) คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรง เร่ิมตัดจําหนายเม่ือสินทรัพยนั้น
พรอมท่ีจะใหประโยชน เปนระยะเวลา 5 ป  

5.11 การดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไดรับการทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงช้ี

ของการดอยคาเกิดขึ้นหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้ จะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยนั้นหรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณานั้นรวมอยูโดยรับรู
ผลขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวย
สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดน้ัน 

ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที  
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

- มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ
หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใด
จะสูงกวา 

- ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับ
จากสินทรัพยจะถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดท่ีเปนอัตรากอนภาษีเงินไดท่ีสะทอน
มูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย 

- สินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดเงินสดซ่ึงสวนใหญเปนหนวยอิสระแยกจากสินทรัพยอ่ืน ๆ จะพิจารณา
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นมี
ความเกี่ยวของดวย 
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา 
- ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีรับรูในปกอนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการ

ท่ีใชในการกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนไดเปล่ียนแปลงไปภายหลังจากรับรูผลขาดทุน
จากการดอยคาคร้ังลาสุดแลว เพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคา
ตามบัญชีท่ีควรเปน (สุทธิจากคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย) หากไมเคยรับรูผลขาดทุน
จากการดอยคาของสินทรัพยนั้นมากอน 

- การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกรับรูเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุนทันที  
5.12 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน แสดงในราคาทุน 
5.13 สัญญาเชา 

ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชา กลุมบริษัทฯ จะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวย
สัญญาเชาหรือไม โดยสัญญาจะเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ถาสัญญานั้นมีการใหสิทธิใน
การควบคุมการใชสินทรัพยท่ีระบุไดสําหรับชวงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน 

กลุมบริษัทฯ ประเมินอายุสัญญาเชาตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไมไดท่ีระบุในสัญญาเชาหรือตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยูของสัญญาเชาท่ีมีผลอยู โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชา
หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิก
สัญญาเชา หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีจะไมใชสิทธิเลือกนั้น ท้ังนี้พิจารณาถึงผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ตออายุของสัญญาเชาดังกลาว เปนตน 
กรณีกลุมบริษัทฯ เปนผูเชา 

กลุมบริษัทฯ ใชวิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา 
เวนแตสัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาที่สินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล 
(วันที่สินทรัพยอางอิงพรอมใชงาน) กลุมบริษัทฯ บันทึกสินทรัพยสิทธิการใชซ่ึงแสดงสิทธิในการใช
สินทรัพยอางอิงและหนี้สินตามสัญญาเชาตามการจายชําระตามสัญญาเชา 
สินทรัพยสิทธิการใช 

กลุมบริษัทฯ รับรูสินทรัพยสิทธิการใช ณ วันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล สินทรัพยสิทธิการใชวัดมูลคา
ดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และปรับปรุงดวยการวัดมูลคาของ
หนี้สินตามสัญญาเชาใหม ราคาทุนของสินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวยจํานวนเงินของหนี้สินตาม
สัญญาเชาจากการวัดมูลคาเร่ิมแรก ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จํานวนเงินท่ีจายชําระตามสัญญาเชา 
ณ วันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผลหรือกอนวันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล และหักดวยส่ิงจูงใจตามสัญญาเชาท่ีไดรับ 

หากกลุมบริษัทฯ ไมมีความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวาความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงจะถูก
โอนใหแกกลุมบริษัทฯ เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเชา สินทรัพยสิทธิการใชจะถูกคิดคาเส่ือมราคาโดยวิธี
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เสนตรงนับจากวันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผลจนถึงวันส้ินสุดของอายุการใหประโยชนของสินทรัพยสิทธิการ
ใชหรือวันส้ินสุดอายุสัญญาเชาแลวแตวันใดจะเกิดข้ึนกอน 
หนี้สินตามสัญญาเชา 

ณ วันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล กลุมบริษัทฯ รับรูหนี้สินตามสัญญาเชาดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงิน
ท่ีตองจายตามสัญญาเชา คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเชาหรืออัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวน
เพิ่มของกลุมบริษัทฯ หลังจากวันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะเพ่ิมข้ึน
โดยสะทอนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเชาและลดลงโดยสะทอนการจายชําระตามสัญญาเชาท่ีจาย
ชําระแลว นอกจากนี้ มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะถูกวัดมูลคาใหมเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
หรือประเมินสัญญาเชาใหม 
สัญญาเชาระยะส้ันและสัญญาเชาซ่ึงสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า 

จํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาท่ีมีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวานับต้ังแตวันท่ีสัญญาเชา
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเชาซ่ึงสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า จะถูกรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุ
สัญญาเชา 
กลุมบริษัทฯ ในฐานะผูใหเชา 
กรณีสัญญาเชาดําเนินงาน 

สัญญาเชาท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน
สัญญาเชาดําเนินงาน กลุมบริษัทฯ บันทึกจํานวนเงินท่ีไดรับตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนรายไดในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดมา
ซ่ึงสัญญาเชาดําเนินงานรวมในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอางอิงและรับรูเปนคาใชจายตลอดอายุ
สัญญาเชาโดยใชเกณฑเดียวกันกับรายไดจากสัญญาเชา 

5.14 ผลประโยชนพนักงาน 
ผลประโยชนระยะส้ัน 

กลุมบริษัทฯ รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายในกําไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 
ผลประโยชนระยะยาว 
- โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

กลุมบริษัทฯ และพนักงานของกลุมบริษัทฯ ไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อจาย
ใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามระเบียบของกองทุน ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสม
และเงินท่ีกลุมบริษัทฯ จายสมทบเปนรายเดือน สินทรัพยโครงการของแตละโครงการไดแยกออก
จากสินทรัพยของกลุมบริษัทฯ และบริหารโดยตัวแทนดําเนินโครงการแตละโครงการ กลุมบริษัทฯ 
รับรูเงินสมทบโครงการเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการนั้น 
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- โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 
กลุมบริษัทฯ ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานของ

พนักงานเพ่ือจายเปนเงินชดเชยใหแกพนักงานเม่ือเลิกจางตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยดวย
เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการ
ไว และแสดงเปนหนี้สินไมหมุนเวียน ท้ังนี้ คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงานจะรับรู
ในกําไรหรือขาดทุนเพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน  
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมสําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน

จะรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน  
5.15 ประมาณการหนี้สิน 

  กลุมบริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพัน
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพัน
ดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนท่ีตอง
จายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ รายจายท่ีจะไดรับคืนบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากก็
ตอเม่ือการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเม่ือไดจายชําระประมาณการหน้ีสินไปแลว 

5.16 การรับรูรายได 
- รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการ

สงมอบสินคาใหกับลูกคา สําหรับสัญญาท่ีใหสิทธิลูกคาในการคืนสินคา รายไดจะรับรูในจํานวน
ที่มีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากวาจะไมมีการกลับรายการอยางมีนัยสําคัญของ
รายไดท่ีรับรูสะสม ดังนั้น รายไดท่ีรับรูจะปรับปรุงดวยประมาณการรับคืนสินคาซ่ึงประมาณการ
จากขอมูลในอดีต 

- รายไดจากการใหบริการสําหรับงานโครงการรับรูเม่ือมีการใหบริการตามวิธีอัตราสวนของงานท่ี
ทําเสร็จซ่ึงคํานวณตามอัตราสวนตนทุนของงานใหบริการที่เกิดข้ึนกับตนทุนท้ังหมดท่ีประมาณวา
จะใชในการใหบริการตามสัญญา 

อัตราสวนของงานใหบริการประมาณโดยอางอิงกับการสํารวจงานที่ทํา เม่ือไมสามารถ
ประมาณผลของงานไดอยางนาเช่ือถือ รายไดจากการใหบริการจะถูกรับรูไดไมเกินกวาตนทุนของ
งานใหบริการท่ีเกิดข้ึนและมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะไดรับตนทุนนั้นคืน ผลขาดทุนท่ีคาด
วาจะเกิดข้ึนจากงานใหบริการรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที 

- รายไดจากการขายโฆษณาเปนรายไดจากการขายส่ือโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ
แสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหนี้ของบริการหลังจากหักสวนลด โดยจะรับรูเปนรายไดเม่ือมีการ
สงมอบบริการใหแกลูกคา 

- รายไดจากการรับจางผลิตรายการโทรทัศนรับรูรายไดเม่ือมีการสงมอบงานใหแกลูกคา 
- รายไดคารวมดําเนินการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนรับรูรายไดตามระยะเวลาของสัญญา 
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- รายไดจากการใหบริการรับรูรายไดเม่ือมีการสงมอบบริการใหแกลูกคา 
รายไดท่ีรับรูแลวแตยังไมถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเปน “สินทรัพยท่ีเกิดจาก

สัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะจัดประเภทเปนลูกหนี้อ่ืนเม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรับชําระ
โดยปราศจากเง่ือนไข 

จํานวนเงินท่ีกิจการไดรับหรือมีสิทธิไดรับจากลูกคาแตยังมีภาระท่ีตองปฏิบัติใหกับลูกคา
แสดงไวเปน “หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะรับรูเปนรายไดเม่ือไดปฏิบัติ
ตามภาระท่ีระบุไวในสัญญาเสร็จส้ิน 

- รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตามนโยบายการบัญชีขอ 5.13 เร่ืองสัญญาเชา 
- รายไดท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการ เกิดจากการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการที่มี

ลักษณะรายการท่ีไมเหมือนกัน ซ่ึงรับรูรายไดดวยมูลคายุติธรรมของราคาสินคาหรือบริการท่ี
แลกเปล่ียน 

- รายไดคาเชา รับรูโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
- รายไดดอกเบ้ียรับรูตามเกณฑคงคางดวยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจริง โดยจะนํามูลคาตามบัญชีข้ันตนของ

สินทรัพยทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ยกเวนสินทรัพยทางการเงินท่ีเกิดการดอยคา
ดานเครดิตในภายหลัง ที่จะนํามูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยทางการเงิน (สุทธิจากคาเผื่อ
ผลขาดทุนดานเครดิตคาดวาจะเกิดข้ึน) มาคูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

- รายไดเงินปนผล รับรูเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
5.17 การรับรูคาใชจาย 

- คาใชจาย รับรูตามเกณฑคงคาง 
5.18 ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดรับรูในกําไร
หรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรูโดยตรงใน
สวนของผูถือหุนซ่ึงจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนเชนเดียวกัน 
ภาษีเงินไดปจจุบัน 

 กลุมบริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

กลุมบริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน
ท่ีเกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษี
ในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีดังกลาวจะถูกทบทวน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชน
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง  

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

ออกจําหนายและเรียกชําระแลวในระหวางปถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิดวยผลรวมของจํานวนหุน

สามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางป กับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯ 
อาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ 

5.20 การจัดสรรกําไรสะสม  
การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ 

จะจัดสรรเม่ือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงจะรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบตอไป 
5.21 การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือจะจายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการ
ที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่วัดมูลคา กลุมบริษัทฯ ใชราคาเสนอซื้อขายในตลาด
ที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับ
สินทรัพยหรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองได 
กลุมบริษัทฯ จะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณและ
พยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากท่ีสุด  

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน
ในงบการเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน 
และกลุมบริษัทฯ สามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลคา 

ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยนั้น
หรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น  
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทฯ จะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีถืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัด
มูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 
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5.22 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
  ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ

และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การคา 
 ในการประมาณคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของลูกหนี้การคา ฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย 
โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณไว
ของกลุมลูกคาท่ีมีความเส่ียงดานเครดิตท่ีคลายคลึงกัน เปนตน ท้ังนี้ ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจาก
ประสบการณในอดีตและการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจของกลุมบริษัทอาจไมไดบงบอกถึงการผิดสัญญา
ของลูกคาท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 
การดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงนิ 

ผูบริหารตองประเมินการดอยคาของสินทรัพยและตองใชดุลยพินิจในการพิจารณามูลคาท่ีคาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยจากการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวสําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคต
คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดในเวลาใกลเคียงกับกําหนดชําระของหน้ีสิน
ดังกลาว กระแสเงินสดท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก 
อัตราการเสียชีวิต อายุงาน และปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของในเชิงประชากรศาสตร ในการกําหนดอัตราคิดลด 
ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีสะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 
คดีฟองรอง 

กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใช
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟองรองแลวและเช่ือม่ันวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะไมเกินกวา
จํานวนท่ีไดบันทึกไวแลว ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท บาท บาท

เงินสด 92,000.00 110,000.00 30,000.00  30,000.00 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 282,713.90 332,445.16  66,209.43   148,398.92 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 42,791,922.52 21,378,759.00 5,198,255.06   4,616,262.45 
เช็คในมือ - 105,000.00 -  -   

รวม 43,166,636.42 21,926,204.16 5,294,464.49  4,794,661.37 
 
7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

ประกอบดวย   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท บาท บาท

ลูกหน้ีการคา  68,508,389.69 79,216,109.30 29,810,034.29   29,810,034.29
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา  (35,406,988.05) (41,230,390.86) (29,444,006.16)  (29,444,006.16)
ลูกหน้ีการคา-สุทธิ  33,101,401.64 37,985,718.44 366,028.13   366,028.13 
   
ลูกหน้ีอื่น  32,407,258.37 44,749,563.66 21,513,262.27   56,505,862.41 
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา  (13,603,943.20) (12,328,480.36) (13,154,885.04)   (38,618,285.85)
ลูกหน้ีอื่น-สุทธิ  18,803,315.17 32,421,083.30 8,358,377.23   17,887,576.56 

รวม  51,904,716.81 70,406,801.74 8,724,405.36  18,253,604.69 
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ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ไดดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท บาท บาท

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา  6,228,016.89 8,397,942.01 62,160.37  62,160.37
ต๋ัวเงินรับ 267,163.78 553,732.50 -  -
ลูกหน้ีการคาท่ีอยูในกําหนดชําระ  17,178,426.01 19,333,238.91 -  -
ลูกหน้ีการคา   
แยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระดังน้ี   
-  ไมเกิน 3 เดือน  7,160,479.58 7,502,802.45 -  -
-  3-6 เดือน 108,070.00 127,597.56 -  -
-  6-12 เดือน 34,240.00 1,353,304.00 -  -
-  มากกวา 12 เดือน  37,531,993.43 41,947,491.87 29,747,873.92   29,747,873.92 

รวม  68,508,389.69 79,216,109.30 29,810,034.29   29,810,034.29 
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา  (35,406,988.05) (41,230,390.86) (29,444,006.16)   (29,444,006.16)

สุทธิ  33,101,401.64 37,985,718.44 366,028.13   366,028.13 
 
ลูกหนี้อ่ืน ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท บาท บาท

คาใชจายจายลวงหนา 12,381,964.19 12,319,564.88 11,502,564.79   11,883,171.41 
ดอกเบ้ียคางรับ  4,659,116.20 556,140.25 5,295,190.73         25,862,626.54 
เงินมัดจําและเงินประกัน 543,630.40 544,386.89 -                   -   
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 10,945,004.87 10,991,442.79 1,953,694.60           7,520,313.18 
ลูกหน้ีอื่น  2,433,141.19 9,220,872.33 2,442,891.19         10,837,941.89 
อื่น ๆ  1,444,401.52 11,117,156.52 318,920.96              401,809.39 

รวม  32,407,258.37 44,749,563.66 21,513,262.27   56,505,862.41 
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา  (13,603,943.20) (12,328,480.36) (13,154,885.04)   (38,618,285.85)

สุทธิ  18,803,315.17 32,421,083.30 8,358,377.23   17,887,576.56 
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคามีรายการเคล่ือนไหว
ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สําหรับป สําหรับป สําหรับป สําหรับป
 สิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตนป (53,558,871.22) (71,349,468.64) (68,062,292.01)   (79,400,383.08)
เพ่ิมขึ้นระหวางป  (1,465,462.84) (16,855,796.68) (222,999.10)  (309,150.69)
โอนกลับระหวางป  6,013,402.81 32,375,726.49 25,686,399.91   11,625,764.80
ตัดหน้ีสูญ - 2,270,667.61 -  21,476.96
ยอดคงเหลือปลายป  (49,010,931.25) (53,558,871.22) (42,598,891.20)  (68,062,292.01)

 
8. ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 

ประกอบดวย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 บาท บาท 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 77,683,334.00  77,683,334.00 
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา (77,683,334.00)  (77,683,334.00) 

สุทธิ -  - 
 

ในระหวางป 2555 บริษัทฯ ไดรับโอนสิทธิเรียกรองการรับชําระเงินในลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน
จากบริษัทแหงหนึ่ง โดยผูบริหารของบริษัทฯ พิจารณาวามีโอกาสท่ีจะไมไดรับชําระเงินคางวดคงเหลือ
ท้ังหมด จึงพิจารณาต้ังคาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาท้ังจํานวน 

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2561 ศาลพิพากษาใหลูกหนี้และผูซ้ือตามสัญญาซ้ือขายสินคากับบริษัทลูกหนี้
รวมกันชดใชคาเสียหายจากคาสินคาและภาษีมูลคาเพิ่มเปนจํานวนเงิน 79.00 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียอัตรา
รอยละ 7.50 ตอป ของคาสินคาและภาษีมูลคาเพิ่ม จนกวาจะชําระเสร็จ และใหลูกหนี้ใชคาฤชาธรรมเนียม
แทนบริษัทฯ และใหยกฟองผูซ้ือไมตองจายคาฤชาธรรมเนียม เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2561 บริษัทฯ ไดสงคําบังคับคดี
เพื่อยึดทรัพยสินใหแกจําเลยที่ 1 และปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการสืบทรัพยและตั้งเจาพนักงานบังคดี
เพื่อทําการยึดทรัพยบังคับคดีตอไป 
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9. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอ่ืน 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท บาท บาท

เงินใหกูยืมระยะส้ัน 2,422,093.15 2,422,093.15 -  -
หัก  คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา  (2,422,093.15) (2,422,093.15) -  -

สุทธิ - - -                   -   
 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการอ่ืนมีรายการ

เคล่ือนไหวดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สําหรับป สําหรับป สําหรับป  สําหรับป
 สิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตนป 2,422,093.15 127,222,093.15 -  24,800,000.00
เพ่ิมขึ้น - 73,440,000.00 -  -
ลดลง - (164,000,000.00) -  -
โอนออกเปนเงินใหกูยืมระยะส้ัน   
แกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - -  (24,800,000.00)

โอนออกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน - (24,800,000.00) -  -
ลดลงจากการจําหนายเงินลงทุน   
ในบริษัทยอย - (9,440,000.00) -  -

ยอดคงเหลือปลายป 2,422,093.15 2,422,093.15 -  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564         Page 116     
(แบบ 56-1 One Report)  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคามีรายการ
เคล่ือนไหว ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สําหรับป สําหรับป สําหรับป  สําหรับป
 สิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือตนป (2,422,093.15) (27,222,093.15) -  (24,800,000.00)
ลดลง - 24,800,000.00 -  -
โอนออกเปนคาเผ่ือผลขาดทุนจาก -   
การดอยคาเงินใหกูยืมระยะส้ัน   
แกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - -  24,800,000.00

ยอดคงเหลือปลายป (2,422,093.15) (2,422,093.15) -  -
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด (บริษัทยอย) มีเงินใหกูยืมระยะส้ัน

แกกิจการอื่นเปนจํานวนเงิน 2.42 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4 ตอป ท้ังนี้บริษัทยอยไดดําเนินการ
ฟองรองขอใหชําระคืนเงินใหกูยืมพรอมดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม ผูบริหารของบริษัทยอยพิจารณาวา
ไมมีโอกาสที่จะไดรับชําระเงินใหกูยืมดังกลาว จึงพิจารณาต้ังคาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาท้ังจํานวน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะส้ันจํานวนเงิน 24.80 ลานบาท 
เปนเงินใหกูยืมแกบริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด ในรูปต๋ัวสัญญาใชเงินอายุ 12 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5 ตอป 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติการตีทรัพย
ชําระหนี้และการเปล่ียนตัวลูกหนี้บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด โดยลูกหนี้ไดแจงความประสงคเสนอการชําระหนี้
โดยการนําทรัพยสิน ไดแก สิทธิและสัญลักษณทางการคา T-NEWS มาชําระหนี้แทน เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
บริษัทฯ บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด และของบริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด 
(เดิมชื่อบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด (บริษัทยอย))ไดเขาทําสัญญาเปล่ียนตัวลูกหนี้ โดยบริษัทฯ ไดโอนสิทธิ
เรียกรองในเงินใหกูยืมแกบริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด จํานวนเงินรวม 28.96 ลานบาท แบงเปนเงินตนจํานวนเงิน 
24.80 ลานบาท และดอกเบ้ียคางรับจํานวนเงิน 4.16 ลานบาท ใหแกบริษัทยอย และเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2563 
บริษัทยอยรับโอนสิทธิและสัญลักษณทางการคา T-NEWS เรียบรอยแลว 
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10. สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย 
ประกอบดวย 

10.1 อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 
 งบการเงินรวม 
 บาท 
ราคาทุน  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 174,962,671.42  
จําหนายสินทรัพย  (174,962,671.42) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 
คาเสื่อมราคาสะสม  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  (81,676,452.70) 
คาเส่ือมราคาสําหรับป  (140,252.32) 
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับสวนท่ีจําหนาย 81,816,705.02  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 
คาเผื่อการดอยคา  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  (68,135,909.17) 
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคา 68,135,909.17  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 
มูลคาตามบัญชี  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 
คาเสื่อมราคาสําหรับป  
ป 2563 (งบการเงินรวม : รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 140,252.32 

 
ตามท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด (บริษัทยอย) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันท่ี 

30 สิงหาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติใหขายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนของสวนงานธุรกิจส่ือ
โทรทัศนบางสวนซ่ึงไมไดดําเนินงานแลว และเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 บริษัทยอยไดเขาทํา
หนังสือสัญญาขายทรัพยสินกับบริษัทอ่ืน ราคามูลคารวมท้ังส้ินประมาณ 25.50 ลานบาท และไดสงมอบ
อุปกรณใหกับผูซ้ือแลว  
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10.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

ไดมีมติอนุมัติรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย สําหรับหุนสามัญของบริษัท ไทย นิวส แอนด 
เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด (เดิมช่ือบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด (GNET)) ในสัดสวนรอยละ 99.99 
ของจํานวนหุนท่ีจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทยอย เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดเขาทํา
สัญญาจะซ้ือจะขายเงินลงทุนใน GNET กับบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ในมูลคาราคาซ้ือขายจํานวนเงิน 164.40 ลานบาท ซ่ึงการขายไดเสร็จส้ินแลว เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2564 
โดยมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวจํานวนเงิน 187.30 ลานบาท และขาดทุนจากการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก จํานวนเงิน 1.22 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 แสดง
รายการดังตอไปนี้ 
  งบการเงินรวม 
  บาท 
สิ่งตอบแทนท่ีไดรับจากการขาย   164,403,759.95  
หัก คาใชจายในการขาย   (164,409.00) 
สิ่งตอบแทนท่ีไดรับจากการขาย-สุทธิ   164,239,350.95  
   
สินทรัพยรวม   45,014,556.35  
หนี้สินรวม  (78,013,183.97) 
สินทรัพยสุทธิ   (32,998,627.62) 
บวก สวนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนของบริษัทยอย   9,933,947.86  
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยสวนของบริษัทฯ   (23,064,679.76) 
   
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 187,304,030.71 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  บาท 
สิ่งตอบแทนท่ีไดรับจากการขาย   164,403,759.95  
หัก คาใชจายในการขาย   (164,409.00) 
สิ่งตอบแทนท่ีไดรับจากการขาย-สุทธิ   164,239,350.95  
เงินลงทุนในบริษัทยอย  (30,988,745.00) 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 133,250,605.95 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมสินทรัพยท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย 
และหนี้สินท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย มีดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 บาท  บาท

งบแสดงฐานะการเงิน   
สินทรัพย  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,833,711.24  -
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 14,515,589.94  -
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 1,587,501.33  -
เงินลงทุนในบริษัทยอย -  30,988,745.00
อุปกรณ 414,186.19  -
สินทรัพยไมมีตัวตน 25,587,635.76  -
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 849,565.13  -
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 46,788,189.59  30,988,745.00
หนี้สิน  
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น (11,726,998.62)  -
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน (62,500,000.00)  -
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน (1,320,669.00)  -
หนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย (75,547,667.62)  -

 

ผลการดําเนินงานสําหรับงวดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 29 มกราคม 2564 และ
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดต้ังแต  สําหรับป
 วันที่ 1 มกราคม 2564  ส้ินสุดวันที่
 วันที่ 29 มกราคม 2564  31 ธันวาคม 2563
 บาท  บาท

รายไดจากการใหบริการ 3,862,332.51  58,141,620.34 
ตนทุนการใหบริการ (3,619,735.13)   (43,575,742.44)
กําไรข้ันตน 242,597.38  14,565,877.90 
รายไดอื่น 104,425.46   1,014,204.53
คาใชจายในการบริการ (350,205.01)   (4,334,351.23)
คาใชจายในการบริหาร (894,260.80)   (11,345,547.66)
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย -  15,217,858.56 
ตนทุนทางการเงิน (318,493.15)   (91,095.89)
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (1,215,936.12)  15,026,946.21 
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได -  -
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (1,215,936.12)  15,026,946.21
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งบกระแสเงินสดของการดําเนินงานท่ียกเลิก 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดต้ังแต  สําหรับป
 วันท่ี 1 มกราคม 2564  สิ้นสุดวันท่ี
 วันท่ี 29 มกราคม 2564  31 ธันวาคม 2563
 บาท  บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (1,241,636.78)   17,575,271.64 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 120,093.45   1,134,993.45 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,838,399.95)   (21,654,157.19)
กระแสเงินสดสุทธิ (2,959,943.28)   (2,943,892.10)

 
11. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้าํประกัน 

11.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 วงเงินหนังสือคํ้าประกันของกลุมบริษัทฯ คํ้าประกันโดยบัญชีเงินฝากประจํา 
11.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 วงเงินหนังสือคํ้าประกันของกลุมบริษัทฯ คํ้าประกันโดยบัญชีออมทรัพย 

และบัญชีเงินฝากประจํา 
 

12. สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน  
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563
 บาท  บาท
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน  
ราคาทุน -      819,637,795.83 
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรม 
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -  

 
(750,790,345.83) 

มูลคายุติธรรม -        68,847,450.00 
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในตราสารทุนมีรายการเคล่ือนไหว ดังนี้ 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป  สําหรับป 
 สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
 บาท  บาท 

มูลคาตามบัญชีตนป        68,847,450.00        68,847,450.00 
การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 8,099,700.00  - 
จําหนาย (76,947,150.00)  - 
มูลคาตามบัญชีปลายป -        68,847,450.00 

 

การวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนใชราคาเสนอซ้ือลาสุดท่ีอางอิงจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ณ วันทําการสุดทายของวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงเปนขอมูลระดับ 1 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ไดมีมติ
อนุมัติรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย สําหรับหุนสามัญของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (NMG) 
จํานวน 404,985,000 หุน ในสัดสวนรอยละ 9.96 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวของ NMG เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาจะซ้ือจะขายเงินลงทุนใน NMG กับบุคคลอ่ืน ในราคาหุนละ 0.19 บาท 
เปนจํานวนเงิน 76.95 ลานบาท ซึ่งการขายไดเสร็จสิ้นแลว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และขาดทุนสะสม
ท่ีเคยรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จํานวนเงิน 742.69 ลานบาท ไดโอนเขาไปรับรูในกําไรสะสมแลว 

 

13. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยโดยมีอัตราสวน ดังนี้ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท  ทุนชําระแลว อัตราสวน วิธีราคาทุน  รายไดเงินปนผล

  ณ วันท่ี   ของการลงทุน ณ วันท่ี   สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
  2564 2563 2564 2563  2564 2563
  บาท บาท รอยละ บาท บาท  บาท บาท

เงินลงทุนในบริษัทยอย        
- บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด - 2,000,000,000.00 99.99 - 1,999,994,000.00  - -
- บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด 301,250,000.00 301,250,000.00 99.99 301,249,760.00 301,249,760.00  - -
- บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 41,000,000.00 41,000,000.00 93.17 38,200,100.00 38,200,100.00  - -
- บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด 976,570.00 62,500,000.00 99.99 751,940.31 48,125,011.55  29,296,200.00 -
เงินลงทุนในบริษัทยอยทางออม    
- บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด - 41,000,000.00 6.83 - -  - -
- บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 200,750,000.00 200,750,000.00 99.99 - -  - -
- บริษัท หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวย

ลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด 25,000,000.00 10,000,000.00 99.99 
- - 

 - - 
- บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด 100,000,000.00 - 99.99 - -  - -

รวม  340,201,800.31 2,387,568,871.55  29,296,200.00 -
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน  (198,199,860.00) (2,198,193,860.00)  - -

สุทธิ  142,001,940.31 189,375,011.55  29,296,200.00 -
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนมีรายการเคล่ือนไหว ดังนี้ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป  สําหรับป 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
 บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตนป      (2,198,193,860.00)       (2,256,347,815.00)
เพิ่มข้ึนระหวางป (1,072,156,066.15)            (29,949,760.00) 
ลดลงระหวางป 3,072,150,066.15  88,103,715.00 
ยอดคงเหลือปลายป (198,199,860.00)       (2,198,193,860.00) 
 
การเปล่ียนแปลงในบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนทางตรง 
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด 
- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติ

ใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาซ้ือขายหุนสามัญใน บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด 
(“ESI”) ที่บริษัทฯ ถืออยูเปนจํานวนทั้งสิ้น 405,935 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.92 ของจํานวนหุน 
ท่ีจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทยอย ในราคาหุนละ 50.25 บาท รวมมูลคาท้ังส้ิน 20.40 ลานบาท 
กับบุคคลอื่น และไดดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์หุ นและจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 

รายละเอียดเกี่ยวกับ ESI ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ 
 งบการเงินรวม 
 บาท 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพย  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  5,909,597.15  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  10,872,419.31  
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอื่น  9,440,000.00  
สินคาคงเหลือ  2,333,442.37  
สินทรัพยภาษีเงินไดของปปจจุบัน  247,495.91  
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน  818,230.00  
อุปกรณ  1,453,007.96  
สินทรัพยสิทธิการใช  4,091,561.53  
สินทรัพยไมมีตัวตน  135,005.00  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  2,887,233.04  

รวมสินทรัพย  38,187,992.27  
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 งบการเงินรวม 
 บาท 
มูลคายุติธรรมของหน้ีสิน  

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น  (7,541,678.81) 
สวนของหน้ีสนิตามสัญญาเชาท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  (566,029.37) 
หนี้สินตามสัญญาเชา-สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  (4,031,780.04) 
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวยีนสําหรับผลประโยชนพนักงาน  (2,123,488.40) 

รวมหนี้สิน  (14,262,976.62) 
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย  23,925,015.65  
บวก สวนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนของบริษัทยอย  7,280,352.90  
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยสวนของบริษัทฯ (รอยละ 99.92)  31,205,368.55  
  
สิ่งตอบแทนสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  20,400,000.00  
มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยตามบัญชีของบริษัทฯ  
ณ วันจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 
 (31,205,368.55) 

ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (10,805,368.55) 
  
มูลคาจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  20,400,000.00  
หัก  ลูกหนี้หมนุเวียนอื่นจากการจําหนายเงินลงทุน  (8,000,000.00) 
หัก  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย  

ณ วันจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 (5,909,597.15) 
เงินสดรับจากการจําหนายบริษัทยอย  6,490,402.85  

 
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด 
- ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด (“SPTV”) 

เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจากจํานวนเงิน 62,500,000.00 บาท 
เปนทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 15,625,000.00 บาท โดยการลดจํานวนหุนตามสัดสวนการถือลง
จํานวน 4,687,500 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 46,875,000.00 บาท ทั้งนี้ SPTV 
ไดจดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
ท้ังนี้ ทําใหมูลคาเงินลงทุนใน SPTV ลดลง จํานวนเงิน 36,093,758.66 บาท 
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- ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 3/2564 ของ SPTV เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติ
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจากจํานวนเงิน 15,625,000.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 
3,906,250.00 บาท โดยการลดจํานวนหุนลงจํานวน 1,171,875 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
เปนจํานวนเงิน 11,718,750.00 บาท ท้ังนี้ SPTV ไดจดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 ท้ังนี้ ทําใหมูลคาเงินลงทุนใน SPTV ลดลง จํานวนเงิน 
9,023,445.44 บาท 

- ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 4/2564 ของ SPTV เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2564 ไดมีมติ
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจากจํานวนเงิน 3,906,250.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 
976,570.00 บาท โดยการลดจํานวนหุนลงจํานวน 292,968 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 
2,929,680.00 บาท ท้ังนี้ SPTV ไดจดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว 
เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 ท้ังนี้ ทําใหมูลคาเงินลงทุนใน SPTV ลดลง จํานวนเงิน 2,255,867.14 บาท 
 

บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด 
- ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด (“GG”) 

เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวนเงิน 2,000,000,000.00 บาท 
เปนทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 3,081,700,000.00 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 108,170,000 หุน มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 1,081,700,000.00 บาท ทั้งนี้ GG ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 

- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติ
อนุมัติรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย สําหรับหุนสามัญของของ GG ในสัดสวนรอยละ 99.99 
ของจํานวนหุนท่ีจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทยอย เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ไดเขาทํา
สัญญาจะซ้ือจะขายเงินลงทุนใน GG กับบุคคลอ่ืน (ผูซ้ือ) ในมูลคาราคาซ้ือขายจํานวนเงิน 15.50 ลานบาท 
และเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ไดดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิหุนสามัญ GG ใหกับผูรับโอนสิทธิ
จากผูซื้อแลว ทั้งนี้ จากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวทําใหบริษัทฯ สูญเสียเงินลงทุนทางออมใน
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ในสัดสวนรอยละ 6.83 คงเหลือการถือหุนทางตรงในบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 
รอยละ 93.17  
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รายละเอียดเกี่ยวกับ GG ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ 
 งบการเงินรวม 
 บาท 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพย  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,062,196.94 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 9,791,692.28 
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน  1.07  
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น-เงินลงทุนในบริษัท รวมมือรวมใจ จาํกัด  8,202.64  
อุปกรณ  35,850.00  
สินทรัพยไมมีตัวตน 54,125.47 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 7,088,765.44 

รวมสินทรัพย 18,040,833.84 
มูลคายุติธรรมของหน้ีสิน  

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น (3,059,275.77) 
รวมหนี้สิน (3,059,275.77) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย  14,981,558.07  
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด (รอยละ 6.83)  (8,202.64) 
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยสวนของบริษัทฯ  14,973,355.43  

  
สิ่งตอบแทนจากการจําหนายเงนิลงทุนในบริษัทยอย 15,500,000.00 
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (14,973,355.43) 
เงินสดจายตนทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (3,081,694.00) 
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (2,555,049.43) 
  
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  15,500,000.00  
หัก  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย  

ณ วันจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 (1,062,196.94) 
เงินสดรับจากการจําหนายบริษัทยอย 14,437,803.06 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 บาท 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 1,999,994,000.00 
บวก ลงทุนเพิ่ม  1,081,700,000.00  
เงินลงทุน ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  3,081,694,000.00  
หัก   คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน  (3,072,150,066.15) 
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย   9,543,933.85  

 

สิ่งตอบแทนสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 15,500,000.00 
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (9,543,933.85) 
เงินสดจายตนทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (3,081,694.00) 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 2,874,372.15 

 
การเปล่ียนแปลงในบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนทางออม 
บริษัท หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด 
- รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 3/2564 ของบริษัท หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน 

ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด (บริษัทยอยทางออม) เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 25,000,000.00 บาท 
โดยออกหุนสามัญจํานวน 1,500,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 15,000,000.00 บาท 
ท้ังนี้ บริษัทยอยทางออมไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 
25 พฤศจิกายน 2564 
 

บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด 
- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติ

ใหบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ลงทุนในบริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับธุรกิจในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและตัวแทนธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
เปนจํานวนเงิน 20,000,000.00 บาท และบริษัทยอยทางออมถือหุนรอยละ 99.99 โดยไดเรียกชําระคาหุนสามัญ
คร้ังแรกจากผูถือหุน จํานวน 2,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2.50 บาท เปนจํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท 
ทั้งนี้ บริษัทยอยทางออมไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว 
เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2564 
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- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2564 ของบริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม) 
เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนสามัญเพิ่มเติมจากผูถือหุนจํานวน 
2,000,000 หุน มูลคาหุนหุนละ 7.50 บาท เปนจํานวนเงิน 15,000,000.00 บาท โดยบริษัทยอยทางออม
ไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว  

- ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ของบริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม) 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 20,000,000.00 บาท 
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000,000.00 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 8,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 80,000,000.00 บาท และมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนสามัญจากผูถือหุน
จํานวน 8,000,000 หุน มูลคาหุนหุนละ 2.50 บาท เปนจํานวนเงิน 20,000,000.00 บาท ท้ังนี้ บริษัทยอยทางออม
ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2564 

- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 12/2564 เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติ
ใหบริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม) เรียกชําระคาหุนสามัญเพิ่มเติมจากผูถือหุนจํานวน 
8,000,000 หุน มูลคาหุนหุนละ 7.50 บาท เปนจํานวนเงิน 60,000,000.00 บาท โดยบริษัทยอยทางออม
ไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว  
 

14. เงินลงทุนในบริษัทรวม 
14.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

 

 
 
 

        งบการเงินรวม 
        เงินลงทุน รายไดเงินปนผล 
        ณ วันท่ี สําหรับป 

ชื่อกิจการ  ประเภทกิจการ  ประเทศท่ี ทุนท่ีชําระแลว สัดสวน  31 ธันวาคม 2564 ส้ินสุดวันท่ี  
    จดทะเบียนจัดตัง้  การลงทุน  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 31 ธันวาคม 2564 
     บาท รอยละ  บาท  บาท บาท 

บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด  โรงแรม   ไทย 450,000,000.00 40.00  421,549,400.29  380,777,730.87 - 
รวม      421,549,400.29  380,777,730.87 - 

        งบการเงินรวม 
        เงินลงทุน รายไดเงินปนผล 
        ณ วันท่ี สําหรับป 

ชื่อกิจการ  ประเภทกิจการ  ประเทศท่ี ทุนท่ีชําระแลว สัดสวน  31 ธันวาคม 2563 ส้ินสุดวันท่ี  
    จดทะเบียนจัดตัง้  การลงทุน  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 31 ธันวาคม 2563 
     บาท รอยละ  บาท  บาท บาท 

บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด  โรงแรม   ไทย 450,000,000.00 40.00  421,549,400.29  421,549,400.29 - 
บริษัท แนท บิสสิเนส  บริการขอมูล ขาวสารเก่ียวกับ  ไทย 25,000,000.00 35.00  8,750,000.00  5,285,660.08 - 

คอนเน็คท จํากัด             เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน          
รวม      430,299,400.29  426,835,060.37 - 

หัก คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน      (5,697,000.00)  (2,232,660.08)  
สุทธิ      424,602,400.29  424,602,400.29 - 
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14.2 สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม 
ในระหวางปบริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม ดังนี้ 

 บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จาํกัด            
 สําหรับป สําหรับงวดต้ังแต สําหรับงวดต้ังแต สําหรับงวดต้ังแต 
 สิ้นสุดวันที่ วันที่ 29 ธันวาคม 2563  วันที่ 1 มกราคม 2564  วันที่ 25 กันยายน 2563
 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (40,772) - (440)  (3,464) 

 

14.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมท่ีมีสาระสําคัญมีดังนี้ 

 บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จาํกัด            
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
สินทรัพยหมุนเวียน 53,977 54,793 -  7,949 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  943,051   1,026,977 -  2,351 
รวมสินทรัพย  997,028   1,081,770  -  10,300 

       

หนี้สินหมุนเวียน (60,099) (41,379) -  (1,577) 
หน้ีสินไมหมุนเวียน  (669,710) (647,289) -  - 
รวมหน้ีสิน ( 729,809)  (688,668)  -  (1,577) 

 
 บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จาํกัด            
 สําหรับป สําหรับงวดต้ังแต สําหรับงวดต้ังแต สําหรับงวดต้ังแต 
 สิ้นสุดวันที่ วันที่ 29 ธันวาคม 2563  วันที่ 1 มกราคม 2564  วันที่ 25 กันยายน 2563
 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
รายไดรวม 1,140 - 7,303  3,000 

     
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (101,929) - (1,257)  (9,898) 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - - -  - 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (101,929) - (1,257)  (9,898) 

 

        งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        เงินลงทุน  รายไดเงินปนผล 
        ณ วันท่ี  ณ วันท่ี   สําหรับป 

ชื่อกิจการ  ประเภทกิจการ  ประเทศท่ี ทุนท่ีชาํระแลว สัดสวน  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563  ส้ินสุดวันท่ี 
    จดทะเบียนจัดตัง้  การลงทุน  วิธีราคาทุน วิธีราคาทุน  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
     บาท รอยละ  บาท บาท  บาท บาท 

บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด  โรงแรม   ไทย 450,000,000.00 40.00  421,549,400.29 421,549,400.29  - - 
รวม        421,549,400.29 421,549,400.29  - - 
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งบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด ท่ีนํามาใชในการปรับ
มูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวม ตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม บริษัทฯ ไดใชขอมูลทางการเงินท่ีจัดทําข้ึน
โดยฝายบริหารโดยยังไมผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอนุญาต เงินลงทุนในบริษัทรวมนี้แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวนเงิน 3.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.33 
ของสินทรัพยรวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม และรับรูสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวมดังกลาว แสดงอยู
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวนเงิน (3.46) ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ไดนําหุนสามัญ บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด 
จํานวน 1,800,000.00 หุน ไปคํ้าประกันวงเงินกูยืมกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งของบริษัทรวม 

 

การเปล่ียนแปลงในบริษัทรวม 
บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด  
- ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติ

อนุมัติรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยสําหรับ  
(ก) หุนสามัญในบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด (บริษัทรวม) (“WV”) (จํานวนไมเกิน 1,800,000 หุน 

คิดเปนสัดสวนไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ WV เปนจํานวนเงิน 421.55 ลานบาท 
โดยบริษัทฯ จะตองจํานําหุนดังกลาวตอสถาบันการเงินแหงหนึ่งของบริษัทรวม และ  

(ข) สิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของ WV ตามสัญญากูยืมเงินระหวาง WV และ Cleveland 
Universe Limited ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 เปนจํานวนเงิน 138.45 ลานบาท  

ในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดจายชําระคาหุนและสิทธิเรียกรอง
ในหนี้เงินกูของ WV ครบถวนแลว รวมเปนจํานวนเงิน 560.00 ลานบาท โดยบริษัทฯ รับโอนหุน
และสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูดังกลาวแลว เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 และสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไมมีสวนแบงกําไรขาดทุนท่ีไดรับจากบริษัทรวมดังกลาว 

- ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 ไดมีมติ
อนุมัติรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยสําหรับ (ก) หุนสามัญใน WV จํานวน 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 40 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ WV และ (ข) สิทธิเรียกรองในหน้ีเงินกูของ WV ตามสัญญากูยืมเงิน
ระหวาง WV และ Cleveland Universe Limited ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) 
และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองระหวาง Cleveland Universe Limited (ในฐานะผูโอนสิทธิ) และบริษัทฯ 
(ในฐานะผูรับโอนสิทธิ) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ
การซ้ือขายเงินหุนสามัญใน WV กับบุคคลอ่ืนไปเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2564 โดยมูลคาราคาหุนท่ีซ้ือขาย
เปนจํานวนเงิน 432.40 ลานบาท และราคาสิทธิเรียกรองในหน้ีเงินกูยืมท่ีซ้ือขาย จํานวนเงิน 138.45 ลานบาท 
พรอมดอกเบ้ียคางจาย จํานวนเงิน 4.15 ลานบาท รวมมูลคาราคาซ้ือขายท้ังส้ินจํานวนเงิน 575.00 ลานบาท 
ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซ้ือขายหุน และสิทธิเรียกรองในหน้ีเงินกูพรอมดอกเบ้ียของ WV แลวเม่ือ
วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565 ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับเงินคาขายหุนดังกลาวมาแลวบางสวนเปนจํานวนเงิน 
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105.00 ลานบาท และโอนหุนใหกับผูซ้ือตามสัดสวนของเงินท่ีไดรับเปนจํานวน 328,696 หุน แลวเม่ือ
วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2565 และบริษัทฯ คาดวาจะสามารถเขาทํารายการใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 1/2565 
 

บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด 
- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติ

อนุมัติใหบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ลงทุนในหุนสามัญของ
บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด (บริษัทรวม) (“NAT)” ซ่ึงดําเนินธุรกิจใหบริการขอมูล ขาวสาร
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ทุนจดทะเบียน 100.00 ลานบาท เรียกชําระทุนปแรกรอยละ 25 
ของมูลคาเงินลงทุนท้ังหมด โดยบริษัทยอยทางออมถือหุนรอยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงในระหวางป
บริษัทยอยทางออมไดจายชําระคาหุน และไดรับการโอนหุนแลวเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563 

- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอยทางออม) 
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ไดมีมติอนุมัติรายการจําหนายหุนสามัญของ NAT 
ในสัดสวนรอยละ 35.00 ของจํานวนหุนที่จดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทรวม เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2564 บริษัทยอยทางออมไดเขาทําสัญญาจะซ้ือจะขายเงินลงทุนใน NAT กับบุคคลอ่ืน (ผูซ้ือ) 
ในมูลคาราคาซื้อขายจํานวนเงิน 2.65 ลานบาท และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 บริษัทยอยทางออม
ไดดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิหุนสามัญ NAT ใหกับผูซ้ือแลว 

รายละเอียดเกี่ยวกับ NAT ณ วันท่ีจําหนายเงินลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ 
 งบการเงินรวม 
 บาท 

ส่ิงตอบแทนสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,650,000.00 
มูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย  
ณ วนัจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 

 
(4,845,826.44) 

โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,232,660.08 
กําไรจากการจาํหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 36,833.64 

 
15. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนท้ังจํานวนเปนท่ีดินท่ีบริษัทฯ 
ถือครองไวโดยท่ีปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชงานในอนาคต มีมูลคายุติธรรม จํานวนเงิน 
11.42 ลานบาท ท้ังนี้ บริษัทฯ มีการวัดมูลคายุติธรรมจากผลการประเมินราคาโดยผูประเมินอิสระตามวิธี
ราคาตลาดตามรายงานลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 ซ่ึงเปนขอมูลระดับ 3 
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16. อุปกรณ 
ประกอบดวย 
 งบการเงินรวม
 สวนปรับปรุง

อาคาร 
เครื่องตกแตง ตดิตั้ง

และเครือ่งใช
สํานักงาน 

ยานพาหนะ   อุปกรณ รวม

 บาท บาท บาท  บาท บาท
ราคาทุน   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 147,300.00 41,238,521.44 9,261,412.38  8,060,300.49 58,707,534.31
ซ้ือสินทรัพย -               487,842.48 191,588.78  607,872.01  1,287,303.27 
จําหนายสินทรัพย -    (16,182,017.56) (7,519,642.29)   (3,728,358.34) (27,430,018.19)
ตัดจําหนายสินทรัพย -         (1,326,691.53) -     (40,040.88)        (1,366,732.41)
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -    (6,287,955.56) (1,326,158.87)   (4,422,333.56) (12,036,447.99)
โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย  (147,300.00) (1,402,207.88) -    -    (1,549,507.88)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 16,527,491.39 607,200.00  477,439.72 17,612,131.11 
คาเสื่อมราคาสะสม       
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  (122,036.21) (33,217,977.28) (9,261,406.69)  (7,758,817.71) (50,360,237.89)
คาเส่ือมราคาสําหรับป  (25,262.79)       (1,729,225.11) (0.01)   (98,679.86) (1,853,167.77)
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับสวนท่ีจําหนาย -          13,144,850.02 7,519,640.58  3,728,145.54  24,392,636.14 
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับสวนท่ีตัดจําหนาย -    1,036,970.27 -    20,224.58  1,057,194.85 
คาเส่ือมราคาสะสมลดลงจากการจําหนายเงินลงทุน
ในบริษัทยอย 

               
-              5,649,550.75           1,134,567.12     3,799,322.16   10,583,440.03  

โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย 147,299.00            988,022.69 -    -    1,135,321.69 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 -    (14,127,808.66) (607,199.00)  (309,805.29) (15,044,812.95)
มูลคาตามบัญชี          
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 2,399,682.73 1.00  167,634.43 2,567,318.16
คาเสื่อมราคาสําหรับป   
ป 2563 (รวมอยูในตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 0.65 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 1.20 ลานบาท)   1,853,167.77
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 งบการเงินรวม 
 สวนปรับปรุง

อาคาร 
 เครื่องตกแตง ติดต้ัง 

และเครื่องใช
สํานักงาน 

 ยานพาหนะ   อุปกรณ  สินทรัพ
ระหวางติดต้ัง 

 รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน            
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 -       16,527,491.39 607,200.00 477,439.72   -      17,612,131.11 
ซื้อสินทรัพย 350,000.00          3,067,265.69 - 184,189.18   1,218,934.08         4,820,388.95 
จําหนายสินทรัพย -          (981,300.13) - - -          (981,300.13)
ตัดจําหนายสินทรัพย -       (3,847,507.82) - - -       (3,847,507.82)
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -          (717,000.00) - - -          (717,000.00)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 350,000.00        14,048,949.13 607,200.00 661,628.90    1,218,934.08       16,886,712.11 
คาเสื่อมราคาสะสม            
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 -  (14,127,808.66)   (607,199.00)  (309,805.29)  -  (15,044,812.95) 
คาเสื่อมราคาสําหรับป  (32,027.31)  (487,340.00) -  (102,513.31) -  (621,880.62) 
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนท่ีจําหนาย -  673,736.49 - - -  673,736.49  
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนท่ีตัดจําหนาย - 2,416,485.04 - - - 2,416,485.04 
คาเสื่อมราคาสะสมลดลงจากการจําหนายเงินลงทุน
ในบริษัทยอย 

 
- 

 
 681,150.00 

-  
- 

 
- 

 
 681,150.00 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  (32,027.31)  (10,843,777.13)  (607,199.00)  (412,318.60) -  (11,895,322.04)
มูลคาตามบัญชี    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  317,972.69   3,205,172.00  1.00  249,310.30   1,218,934.08   4,991,390.07  
คาเสื่อมราคาสําหรับป            
ป 2564 (รวมอยูในตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 0.21 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 0.41 ลานบาท)  621,880.62 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง

และเคร่ืองใชสํานกังาน 
ยานพาหนะ  อุปกรณ  รวม

 บาท บาท บาท  บาท
ราคาทุน   
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563    14,834,116.17 7,901,842.29 1,663,947.30      24,399,905.76 
ซ้ือสินทรัพย         94,450.00 -   -              94,450.00 
จําหนายสินทรัพย   (5,298,638.41) (7,294,642.29) (1,663,947.30)  (14,257,228.00)
ตัดจําหนายสินทรัพย      (407,497.00) -   -     (407,497.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563    9,222,430.76     607,200.00 -         9,829,630.76 
คาเส่ือมราคาสะสม     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (12,485,999.01) (7,901,839.58) (1,663,924.40)   (22,051,762.99)
คาเส่ือมราคาสําหรับป      (768,171.95) -   -        (768,171.95)
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับสวนที่จําหนาย    5,265,393.81 7,294,640.58 1,663,924.40      14,223,958.79 
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย       407,461.97 -   -         407,461.97 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   (7,581,315.18)    (607,199.00) -        (8,188,514.18)
ราคาทุน   
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564    9,222,430.76     607,200.00 -         9,829,630.76 
ซ้ือสินทรัพย 121,088.27 - -  121,088.27
จําหนายสินทรัพย (911,983.87) - -  (911,983.87)
ตัดจําหนายสินทรัพย (3,392,372.82) - -  (3,392,372.82)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 5,039,162.34     607,200.00 -  5,646,362.34
คาเส่ือมราคาสะสม     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564   (7,581,315.18)    (607,199.00) -        (8,188,514.18)
คาเส่ือมราคาสําหรับป (332,244.34) - -  (332,244.34)
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับสวนที่จําหนาย 618,107.37 - -  618,107.37
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย 2,387,322.78 - -  2,387,322.78
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (4,908,129.37)    (607,199.00) -  (5,515,328.37)
มูลคาตามบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563    1,641,115.58               1.00 -         1,641,116.58 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 131,032.97 1.00 -  131,033.97
คาเส่ือมราคาสําหรับป   
ป 2563 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)        768,171.95
ป 2564 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)   332,244.34

  

งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรที่ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว

แตยังใชงานอยู ราคาทุนจํานวนเงิน 7.60 ลานบาท และจํานวนเงิน 8.60 ลานบาท ตามลําดับ 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรท่ีตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงาน

อยูราคาทุนจํานวนเงิน 5.36 ลานบาท และจํานวนเงิน 6.36 ลานบาท ตามลําดับ 
 

17. สินทรัพยสิทธิการใช 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 บาท  บาท
ราคาทุน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 11,875,091.46  6,196,051.72
เพิ่มข้ึน 1,418,323.20  219,373.20
ตัดจําหนายสินทรัพย (209,016.14)  -
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (5,854,533.91)  -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 7,229,864.61   6,415,424.92 
คาเส่ือมราคาสะสม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (1,220,044.30)  -
คาเส่ือมราคาสําหรับป (3,418,342.90)  (2,177,555.45)
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย 151,724.93  -
คาเส่ือมราคาสะสมลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 1,762,972.38  -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (2,723,689.89)   (2,177,555.45)
ราคาทุน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 7,229,864.61   6,415,424.92 
เพิ่มข้ึน 15,086,698.04  9,986,668.21
ตัดจําหนายสินทรัพย (9,412,213.65)  (9,412,213.65)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 12,904,349.00  6,989,879.48
คาเส่ือมราคาสะสม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (2,723,689.89)   (2,177,555.45)
คาเส่ือมราคาสําหรับป (1,941,284.61)  (1,572,589.90)
คาเส่ือมราคาสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย 3,685,658.60  3,685,658.60
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (979,315.90)  (64,486.75)
มูลคาตามบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 4,506,174.72   4,237,869.47 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 11,925,033.10  6,925,392.73
คาเส่ือมราคาสําหรับป    
ป 2563  3,418,342.90  2,177,555.45 
ป 2564 1,941,284.61  1,572,589.90 

(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)   
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18. คาความนยิม 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม
 บาท 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  
ราคาทุน 34,610,827.57
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา   (34,610,827.57)
มูลคาตามบัญชี - 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  (11,566,557.82)
โอนราคาทุนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีไวเพื่อขาย (10,798,048.85)
คาเผื่อการดอยคาลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 11,566,557.82 
โอนคาเผื่อการดอยคาออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีไวเพื่อขาย 10,798,048.85
มูลคาตามบัญชีปลายป - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ราคาทุน 12,246,220.90 
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา  (12,246,220.90)
มูลคาตามบัญชี - 
รายการระหวางป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (10,243,728.00)
คาเผื่อการดอยคาลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 10,243,728.00
มูลคาตามบัญชีปลายป - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ราคาทุน  2,002,492.90 
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา  (2,002,492.90)
มูลคาตามบัญชี - 
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19. สินทรัพยไมมีตัวตน  
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 
 โปรแกรมสําเร็จรูป   ลิขสิทธิ์สารคดี

และเพลง 
 สิทธิในการใช

เครื่องหมายการคา 
 รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 6,212,873.64  122,735,493.24  122,940,000.00  251,888,366.88 
ซื้อสินทรัพย 20,000.00   -     -                       20,000.00  
รับโอน/(โอนออก) -     -     28,956,712.42   28,956,712.42  
จําหนาย  (1,206,970.87)   (23,173,899.55)  -      (24,380,870.42) 
ตัดจําหนายสินทรัพย (160,000.00)   (97,866,593.69)  -      (98,026,593.69) 
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  (225,050.00)  -     -      (225,050.00) 
โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย  (4,106,322.58)  -      (28,956,712.42)   (33,063,035.00) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 534,530.19   1,695,000.00   122,940,000.00   125,169,530.19  
คาตัดจําหนาย        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (2,487,138.13)  (100,938,053.43)  (13,607,605.51)  (117,032,797.07) 
คาตัดจําหนายสําหรับป  (860,074.70)   (41,239.92)   (4,703,886.66)   (5,605,201.28) 
คาตัดจําหนายสะสมท่ีจําหนาย 895,232.65   3,900,063.48   -                  4,795,296.13  
คาตัดจําหนายสะสมสําหรับสวนท่ีตัดจําหนาย 61,457.15  97,079,229.87   -     97,140,687.02  
คาตัดจําหนายสะสมลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 90,045.00   -     -                  90,045.00 
โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย 2,016,551.63   -     605,886.65  2,622,438.28 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  (283,926.40)   -   (17,705,605.52)   (17,989,531.92) 
คาเผื่อการดอยคา        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  (98,542.85)   (617,148.88)  -      (715,691.73) 
ขาดทุนจากการดอยคาสําหรับป -      (1,695,000.00)   (4,852,960.96)   (6,547,960.96) 
โอนกลับคาเผื่อการดอยคา 98,542.85  617,148.88  -  715,691.73 
โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย -     -     4,852,960.96     4,852,960.96  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 -   (1,695,000.00)  -      (1,695,000.00) 
มูลคาตามบัญชี        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 250,603.79   -  105,234,394.48   105,484,998.27  
คาตัดจําหนายสําหรับป        
ป 2563 (รวมอยูในตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 5.53 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 0.08 ลานบาท) 5,605,201.28 
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 งบการเงินรวม 
 โปรแกรม

สําเร็จรูป  
 ลิขสิทธ์ิสารคดี

และเพลง 
 สิทธิในการใช

เคร่ืองหมายการคา 
 สินทรัพย

ระหวางพัฒนา 
 รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน          
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 534,530.19   1,695,000.00   122,940,000.00   -  125,169,530.19  
ซ้ือสินทรัพย  125,000.00   -  -  23,250,000.00  23,375,000.00 
จําหนาย  -    (1,695,000.00)  -   -      (1,695,000.00) 
ตัดจําหนายสินทรัพย (45,814.45)  -  -  -  (45,814.45) 
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  (468,715.74)  -  -   -      (468,715.74) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 145,000.00  -   122,940,000.00   23,250,000.00  146,335,000.00 
คาตัดจําหนาย          
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564  (283,926.40)   -   (17,705,605.52)  -   (17,989,531.92) 
คาตัดจําหนายสําหรับป  (140,195.39)  -     (4,098,000.01)  -   (4,238,195.40) 
คาตัดจําหนายสะสมลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย  414,590.27   -  -  -   414,590.27  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  (9,531.52)  -    (21,803,605.53)  -   (21,813,137.05) 
คาเผ่ือการดอยคา          
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564  -    (1,695,000.00)  -  -   (1,695,000.00) 
โอนกลับคาเผ่ือการดอยคา  -   1,695,000.00  -  -  1,695,000.00 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  -   -  -  -  - 
มูลคาตามบัญชี          
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 135,468.48  -  101,136,394.47  23,250,000.00  124,521,862.95 
คาตัดจําหนายสําหรับป          
ป 2564 (รวมอยูในตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 4.10 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 0.14 ลานบาท)   4,238,195.40 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมสําเร็จรูป 
 บาท 
ราคาทุน  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 866,970.87 
ซ้ือสินทรัพย 20,000.00 
จําหนาย (866,970.87) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 20,000.00 
คาตัดจําหนาย  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (866,914.85) 
คาตัดจําหนายสําหรับป (1,490.42) 
คาตัดจําหนายสะสมท่ีจําหนาย 866,914.85 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 (1,490.42) 
ราคาทุน  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 20,000.00 
ซ้ือสินทรัพย - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 20,000.00 
คาตัดจําหนาย  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 (1,490.42) 
คาตัดจําหนายสําหรับป (4,000.04) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (5,490.46) 
มูลคาตามบัญชี  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 18,509.58 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 14,509.54 
คาตัดจําหนายสําหรับป  
ป 2563 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 1,490.42 
ป 2564 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 4,000.04 

 

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิทธิในการใชเครื่องหมายการคา
เปนสิทธิในการใชเคร่ืองหมายการคา “ฐานเศรษฐกิจ” ของบริษัทยอยทางออมแหงหนึ่ง อายุสัญญา 30 ป 
ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 6 กันยายน 2559 ส้ินสุดวันท่ี 6 กันยายน 2589 
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20. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท  บาท บาท 

เงินจายลวงหนาคาสินทรัพย 50,351,747.48  -  -  - 
ภาษีถูกหัก ณ ที่จายรอคืน 3,152,619.49  9,884,186.68  -  2,490,858.05 
ภาษีมูลคาเพ่ิมรอคืน 6,764,542.98  -  6,764,542.98  - 
เงินประกัน 2,120,535.46  -  1,206,769.45  1,283,323.58 
อื่น ๆ 58,920.38  2,390,449.97  -  - 

รวม 62,448,365.79  12,274,636.65    7,971,312.43   3,774,181.63 
หัก คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคา       -   (410,000.00)  -  - 

สุทธิ 62,448,365.79  11,864,636.65   7,971,312.43   3,774,181.63 
 
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินจายลวงหนาคาสินทรัพยสวนหนึ่งเปน

เงินจายลวงหนาคาสิทธิในการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (หมายเลข 21) โดยบริษัทยอยทางออม
ไดเขาทําสัญญาซ้ือขายสิทธิกับบริษัทอื่นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ในราคาซ้ือขาย เปนจํานวนเงิน 
120.00 ลานบาท ท้ังนี้ ในระหวางปบริษัทยอยทางออมไดจายชําระเงินบางสวนแลว เปนจํานวนเงิน 50.00 ลานบาท 
 

21. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท  บาท บาท 

เจาหน้ีการคา  20,006,334.35  22,926,921.00    12,205,851.64   12,205,851.64 
เจาหน้ีอื่น  25,426,466.88  202,489,133.71    4,709,483.35   170,427,531.81 

รวม  45,432,801.23  225,416,054.71    16,915,334.99   182,633,383.45 
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เจาหนี้อ่ืน ประกอบดวย 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท  บาท บาท 

คาใชจายคางจาย 9,217,698.34  14,263,654.39   2,812,536.43    3,822,769.70 
ดอกเบี้ยคางจาย  208,301.36  -   13,013.70    288,455.30 
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 3,654,195.03  13,688,645.61   1,796,833.06   1,800,199.57 
เจาหน้ีคาทรัพยสิน  3,247,985.00  -  -  - 
หน้ีสินตามสัญญาที่ทํากับลูกคา 2,936,201.78  2,733,209.53   -  - 
เงินรับลวงหนาจากการจําหนาย 
เงินลงทุนในบริษัทยอย - 

  
 164,403,759.95  

  
- 

 
 164,403,759.95 

อื่น ๆ 6,162,085.37  7,399,864.23   87,100.16   112,347.29 
รวม 25,426,466.88  202,489,133.71    4,709,483.35    170,427,531.81 

 
22. เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืนมีรายการ
เคล่ือนไหวดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป สําหรับป สําหรับป สําหรับป 
 สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท  บาท บาท 

ยอดคงเหลือตนป -  -  -  - 
เพ่ิมขึ้น  181,000,000.00   518,637.38    125,000,000.00   - 
ลดลง  (143,000,000.00)   (518,637.38)   (120,000,000.00)  - 
ยอดคงเหลือปลายป 38,000,000.00  -  5,000,000.00  - 

 
ตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืนหลายราย 

จํานวนเงิน 38.00 ลานบาท เปนการกูยืมในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน ระยะเวลา 1 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.00 - 6.00 ตอป 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 

จํานวนเงิน 5.00 ลานบาท เปนการกูยืมในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน ระยะเวลา 1 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.00 ตอป 
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23. หนี้สินตามสัญญาเชา 
ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท  บาท บาท 

หน้ีสินตามสัญญาเชา  13,035,555.32  5,246,251.01  7,606,555.32   4,840,222.38 
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  (1,089,299.01)  (501,887.63)   (668,365.20)   (410,086.88)

รวม  11,946,256.31  4,744,363.38  6,938,190.12   4,430,135.50 
หัก สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชา        
       ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  (3,824,735.75)   (2,494,608.62)   (2,171,083.92)  (2,219,041.96)

สุทธิ  8,121,520.56  2,249,754.76  4,767,106.20   2,211,093.54 
 
จํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชา ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท  บาท บาท 

ภายใน 1 ป  4,417,628.96  3,446,505.38  2,530,628.96   2,513,447.38 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป  8,617,926.36  1,799,745.63  5,075,926.36   2,326,775.00 

รวม  13,035,555.32  5,246,251.01  7,606,555.32   4,840,222.38 
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24. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชนพนักงานมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป  สําหรับป  สําหรับป  สําหรับป 
 สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน
พนักงานตนป 6,303,593.22 

 
15,165,074.74 

  
1,672,205.00 

  
8,406,163.00 

ตนทุนการใหบริการปจจุบัน  1,104,924.08    1,577,225.30    596,356.00   991,287.00  
ดอกเบ้ียจาย  93,072.00    239,044.04    38,112.00   147,540.00  
จายผลประโยชนพนักงาน -  (610,000.00)  -  (610,000.00) 
ลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -   (2,123,488.40)  -  - 
โอนออกเปนหนี้สินที่เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพย
ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 

 
- 

  
 (1,320,669.00) 

 
- 

  
- 

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่        
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
หลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 
 

 
 

  

สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติทางการเงิน   (270,825.74)  3,522,376.72   -  139,516.00  
สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติทางประชากร  184,076.21   3,444.86   -  -  
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ  1,624,919.67    (10,149,415.04)  -   (7,402,301.00) 

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน
พนักงานปลายป 9,039,759.44 

 
6,303,593.22 

 
2,306,673.00 

  
1,672,205.00 

 
 

ขอสมมติหลักจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย มีดังนี้ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
อัตราคิดลด รอยละ 1.68 - 3.04 ตอป รอยละ 1.09 - 2.03 ตอป 
อัตราการข้ึนเงนิเดือนโดยเฉลีย่ รอยละ 3.73 - 5.00 ตอป รอยละ 3.73 - 5.00 ตอป 
อัตราการมรณะ ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 
อัตราการลาออก รอยละ 0 - 41 ตอป รอยละ 0 - 100 ตอป 
เกษียณอายุ 60 ป 60 ป 

 
ตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถวงน้ําหนักในการจายชําระ

ผลประโยชนระยะยาวของพนักงานประมาณ 8 - 26 ป และประมาณ 8 - 25 ป ตามลําดับ และตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการประมาณ 14 ป เทากันท้ังสองป 
การวิเคราะหความออนไหว 
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การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ท่ีอาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวาขอสมมติอ่ืน ๆ คงท่ีจะมี
ผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 บาท บาท บาท บาท 
อัตราคิดลด      

เพิ่มข้ึนรอยละ 0.50  (286,144.26)  (185,937.00)   (73,702.00)  (45,780.00) 
ลดลงรอยละ 0.50  352,167.74  195,735.00    78,426.00   48,663.00  

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน      
เพิ่มข้ึนรอยละ 0.50  290,812.74  180,114.00    88,087.00   47,421.00  
ลดลงรอยละ 0.50  (277,991.26)  (172,866.00)   (83,524.00)  (45,085.00) 

อัตราการลาออก      
เพิ่มข้ึนรอยละ 0.50   (423,397.26)  (254,493.00)   (172,411.00)  (88,321.00) 
ลดลงรอยละ 0.50   309,215.74  197,202.00    45,669.00   23,340.00  

 

 

แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใต
โครงการดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติตาง ๆ 
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25. ทุนเรือนหุน 
ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและชําระแลว มีรายการเคล่ือนไหว ดังนี้ 

 สําหรับป  สําหรับป 
ราคาตาม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลคาหุน จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
บาทตอหุน หุน  บาท  หุน  บาท 

ทุนจดทะเบียน         
หุนสามัญตนป 1.00 160,872,208,595     160,872,208,595.00   200,317,937,992   200,317,937,992.00  
บวก เพิ่มทุน 1.00  30,000,000,000    30,000,000,000.00   30,064,469,699   30,064,469,699.00  
หัก ลดทุน 1.00  (85,222,010,947)   (85,222,010,947.00)   (69,510,199,096)   (69,510,199,096.00) 
หุนสามัญสิ้นป 1.00  105,650,197,648    105,650,197,648.00   160,872,208,595     160,872,208,595.00  

        
ทุนท่ีออกและชําระแลว         
หุนสามัญตนป 1.00  74,628,861,756   74,628,861,756.00   67,887,512,226   67,887,512,226.00  
บวก ออกหุนสามัญ 1.00  1,021,335,892    1,021,335,892.00    6,741,349,530   6,741,349,530.00  
หุนสามัญสิ้นป 1.00  75,650,197,648    75,650,197,648.00    74,628,861,756   74,628,861,756.00  

        
สวนต่ํากวามูลคาหุน         
สวนตํ่ากวามูลคาหุนตนป  74,628,861,756    (69,458,489,981.72)  67,887,512,226    (62,784,553,947.02) 
บวก ออกหุนสามัญ   1,021,335,892    (1,004,994,517.73)  6,741,349,530    (6,673,936,034.70) 
สวนตํ่ากวามูลคาหุนสิ้นป   75,650,197,648    (70,463,484,499.45)  74,628,861,756    (69,458,489,981.72) 

 

25.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติใหลดทุน
จดทะเบียนจากเดิม จํานวน 200,317,937,992 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 130,807,738,896 บาท 
โดยการยกเลิกหุนสามัญที่จัดสรรไวและที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 69,510,199,096 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเพื่อใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียน ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดมีการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

25.2 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 30,064,469,699 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
130,807,738,896 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 160,872,208,595 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 
จํานวน 30,064,469,699 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  
- เพื่อรองรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู 

(Righs Offering) จํานวน 9,698,216,032 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ในอัตราการจัดสรรหุน 
7 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม โดยกําหนดราคาซ้ือขายหุนละ 0.01 บาท ผูถือหุน
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อาจจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิหรือนอยกวาสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไวขางตนได 
โดยถามีเศษหุนใหปดเศษท้ิง 

- แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) เปนจํานวนทั้งสิ้น 20,366,253,667 หุน มูลคาหุน
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท และจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายไดนั้นจะตองไมเกิน
รอยละ 30 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน (วันท่ี 
22 พฤษภาคม 2563) ท้ังนี้ราคาท่ีจะเสนอขายจะตองไมตํ่ากวา 0.01 บาทตอหุน 

เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกและชําระแลวกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค า  กระทรวงพาณิชย  จากทุน ท่ีออกและชําระแลว เดิมจํ านวนเงิน 
67,887,512,226.00 บาท เปนทุนท่ีออกและชําระแลว จํานวนเงิน 74,628,861,756.00 บาท จากการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Righs Offering) จํานวน 6,741,349,530 หุน 
มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เปนจํานวนเงิน 6,741,349,530.00 บาท เกิดสวนตํ่าจากการออกหุน
สามัญดังกลาว จํานวนเงิน 6,673,936,034.70 บาท 

25.3 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
จากเดิมจํานวน 74,628,861,756.00 บาท เปนจํานวน 75,650,197,648.00 บาท จากการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ (NEWS-W6)  

25.4 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 ไดมีมติ
ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1) อนุ มั ติการลดทุนจดทะเบียนจํานวน  85,222,010,947.00 บาท  จากทุนจดทะเบียนจํานวน 

160,872,208,595.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 75,650,197,648.00 บาท โดยการตัดหุน
สามัญท่ียังไมไดออกจําหนายจํานวน 85,222,010,947 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 30,000,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 
75,650,197,648.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 105,650,197,648.00 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 30,000,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

3) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 30,000,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 1 บาทเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  

ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 และบริษัทฯ ไดมีการขยายระยะเวลาวันเสนอขายหุนสามัญ
ใหแกบุคคลในวงจํากัดเปนระหวางวันท่ี 7 - 11 มีนาคม 2565  
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26. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
26.1 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพืน้ฐาน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ คํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน 
โดยการหารกําไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของบริษัทฯ ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออก
ในระหวางป ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป สําหรับป สําหรับป สําหรับป 
 สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง (บาท)  98,486,339.13   (52,834,503.06)  146,655,115.47  81,218,922.29 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก (บาท)  (1,215,936.12)   15,026,946.21   -  - 
รวมสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (บาท)  97,270,403.01   (37,807,556.85)  146,655,115.47  81,218,922.29 

 
   

 
 

 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 75,163,314,236  69,084,746,432  75,163,314,236  69,084,746,432 
       

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง (บาท/หุน)  0.00131    (0.00076)  0.00195  0.00118 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก (บาท/หุน)  (0.00002)   0.00022   -  - 
รวมกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน)  0.00129   (0.00054)  0.00195  0.00118 

 

26.2 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไมไดแสดงกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากราคา

ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนของบริษัทฯ มีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ
ของบริษัทฯ 

 
27. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสมยกมา 
(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
28. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงคของบริษัทฯ และบริษัทยอยในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซ่ึงความสามารถ
ในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 0.14:1 และ 
0.52:1 ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 0.04:1 และ 0.45:1 ตามลําดับ 
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29. (คาใชจาย) รายไดภาษีเงนิได 
29.1 ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไร (ขาดทุน) สําหรับปประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับป  สําหรับป สําหรับป  สําหรับป 
สิ้นสุดวันที ่  สิ้นสุดวันที ่ สิ้นสุดวันที ่  สิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
 บาท บาท บาท  บาท 

(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดจากการดําเนินงานตอเนื่อง      
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดในปปจจุบัน (176,908.56) (1,799,754.75) -  - 
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  19,600.00   19,600.00  -  - 

รวม (คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดที่รับรูใน      
กําไรหรือขาดทุน (157,308.56) (1,780,154.75) -  - 

 
ผลตางระหวาง (คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดท่ีคํานวณจากกําไรทางบัญชีดวยอัตราภาษีท่ีใชสําหรับป 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รอยละ 20 (คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได ท่ีแสดงไวดังนี้ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับป  สําหรับป สําหรับป  สําหรับป 
สิ้นสุดวันที ่  สิ้นสุดวันที ่ สิ้นสุดวันที ่  สิ้นสุดวันที ่

31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
 บาท บาท บาท  บาท 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได      
จากการดําเนินงานตอเนื่อง  98,641,820.57 (51,054,348.31) 146,655,115.47  81,218,922.29 
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก (1,215,936.12) 15,026,946.21 -  - 

รวม 97,425,884.45 (36,027,402.10) 146,655,115.47  81,218,992.29 
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดคํานวณดวยอัตรารอยละ 20 (19,485,176.89) 7,205,480.42 (29,331,023.09)  (16,243,784.46) 
(รายได) คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษีเงินได 148,872,226.73 (7,140,028.10) 758,174,951.08  17,911,008.01 
รายไดที่ไมตองเสียภาษี 141,794.00 - 5,891,640.00  - 
ผลแตกตางช่ัวคราวที่ไมไดบันทึกเปน      
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (446,865.31) 9,621,699.53 (126,893.60)  (105,683.77) 

ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม 586,553,460.77 (160,720.94) -  - 
ขาดทุนทางภาษีปปจจุบันที่ไมไดรับรูเปน      
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (738,350,641.75) (12,228,100.25) (734,608,674.39)  (1,561,539.78) 

ขาดทุนทางภาษีในอดีตที่ไมไดรับรูเปน      
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีแตนํามาใชประโยชน 22,557,893.89 921,514.59 -  - 

(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได (157,308.56) (1,780,154.75) -  - 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไมไดรับรูในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที ่  ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท บาท  บาท
ขาดทุนทางภาษี 3,815,624,198.83 1,527,093,844.82 3,726,160,307.91   53,116,935.97
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี 101,391,503.06 854,557,717.54 284,592,434.35   4,040,319,704.71 

รวม 3,917,015,701.89 2,381,651,562.36 4,010,752,742.26   4,093,436,640.68
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษี

ท้ังจํานวนเกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษี แยกตามปท่ีส้ินสุดประโยชนทางภาษีไดดังนี้ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที ่  ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563

 บาท บาท บาท  บาท
ปที่ส้ินสุดประโยชนทางภาษี   
ป 2564 - 522,682,639.32 -  -
ป 2565 99,859,748.01 585,271,812.61 44,692,779.37   44,692,779.37
ป 2566 6,998,312.15 320,744,889.09 -  -
ป 2567 4,864,302.43 43,747,288.12  616,457.71   616,457.71 
ป 2568 13,389,768.59 54,647,215.68  7,807,698.89   7,807,698.89 
ป 2569 3,690,512,067.65 - 3,673,043,371.94   -

รวม 3,815,624,198.83 1,527,093,844.82 3,726,160,307.91   53,116,935.97
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีไมมีวันส้ินสุดประโยชน

ทางภาษีภายใตกฎหมายภาษีอากรปจจุบัน 
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29.2 ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ประกอบดวย 
 งบการเงินรวม 
 จํานวนเงิน (คาใชจาย) รายได จํานวนเงิน 
 กอนภาษี ภาษีเงินได  สุทธิจากภาษี 
 บาท บาท  บาท 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564    
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดให
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 8,099,700.00 -  8,099,700.00 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน
พนักงานท่ีกําหนดไว (1,538,170.14) -  (1,538,170.14) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563     
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน
พนักงานท่ีกําหนดไว 6,623,593.46 -  6,623,593.46 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จํานวนเงิน (คาใชจาย) รายได จํานวนเงิน 
 กอนภาษี ภาษีเงินได  สุทธิจากภาษี 
 บาท บาท  บาท 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564      
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดให
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 8,099,700.00  -  8,099,700.00 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563     
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน
พนักงานท่ีกําหนดไว 7,262,785.00 -  7,262,785.00 
 

30. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
กลุมบริษัทฯ  และพนักงานของบริษัทฯ  ไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเ ล้ียงชีพภายใต

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ 
จายสมทบเขากองทุน และจะจายใหกับพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทฯ ไดรับรูเงินสมทบเปนคาใชจาย 
จํานวนเงิน 0.31 ลานบาท และจํานวนเงิน 1.21 ลานบาท ตามลําดับ และบริษัทฯ ไดรับรูเงินสมทบเปนคาใชจาย 
จํานวนเงิน 0.30 ลานบาท และจํานวนเงิน 0.38 ลานบาท ตามลําดับ 
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31. คาใชจายตามลักษณะ 
ประกอบดวย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป สําหรับป สําหรับป  สําหรับป
ส้ินสุดวันที่ ส้ินสุดวันที่ ส้ินสุดวันที ่  ส้ินสุดวันที่

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท บาท  บาท
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา (30,131.40) 366,334.38 -  173,367.76
ซ้ือสินคาและตนทุนบริการ 23,834,353.65 42,234,200.77 -  -
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 46,591,309.02 102,618,373.22  10,234,414.00   17,093,452.51 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 6,801,360.63 11,016,964.27  1,908,834.28   2,947,217.82 
คานายหนา 9,495,961.48   10,464,074.49 -  -
คาที่ปรึกษา และคาบริการทางวิชาชีพ 15,919,637.16   38,249,103.38  12,910,516.94   21,503,010.44 
คาธรรมเนียมและคาสมาชิก 5,661,377.89 5,885,412.85  5,661,377.89   5,885,412.85 
คาเชาและคาบริการ 18,400,931.11 8,473,994.06 1,587,300.00  2,502,136.00
คาตอบแทนผูบริหาร 11,797,450.20   16,545,072.78 5,130,609.22  8,217,422.39 
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32. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
32.1 ขอมูลสวนงานธุรกิจ 

กลุมบริษัทฯ ไดระบุสวนงานดําเนินงานโดยอางอิงจากรายงานภายในของกลุมบริษัทฯ 
ซ่ึงรายงานดังกลาวไดรับการตรวจสอบโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานเปนประจํา
เพื่อการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน 

กลุมบริษัทฯ จําแนกสวนงานดําเนินงานตามลักษณะของธุรกิจท่ีดําเนินการ ดังนี้ 
- สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยี ใหบริการปรึกษา และออกแบบระบบสารสนเทศ 
- สวนงานธุรกิจส่ือ ไดแก ส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลน 
- สวนงานธุรกิจจําหนายและใหบริการติดต้ังระบบโครงการเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและ

ตรวจสอบชีวอนามัย (จําหนายแลวเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563) 
ขอมูลตามสวนงานธุรกิจของกลุมบริษทัฯ มีดังนี้ 

 (หนวย :บาท)
 งบการเงินรวม
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ รายการ  รวม
 จําหนายสินคา สื่อ ตัดบัญชี  
 เทคโนโลยีและ   
 ใหบริการปรึกษาและ   
 ออกแบบระบบสารสนเทศ   

รายไดจากบุคคลภายนอก 100,000.00 92,952,444.89 -  93,052,444.89
รายไดระหวางสวนงาน - - -  -
รวมรายได 100,000.00 92,952,444.89 -  93,052,444.89
กําไรขั้นตน 78,175.46 35,560,675.98 298,400.00  35,937,251.44
รายไดอ่ืน   7,735,967.01 
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย - เงินลงทุนในบริษัทยอย   187,304,030.71
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย   (2,555,049.43)
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม   36,833.64 
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยและรายการโอนกลับ   707,936.00 
คาใชจายในการขายและบริการ   (10,632,291.96)
คาใชจายในการบริหาร   (77,768,670.46)
ตนทุนทางการเงิน   (912,683.32)
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   (41,211,503.06)
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได   98,641,820.57 
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได   (157,308.56)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง   98,484,512.01 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก   (1,215,936.12)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป   97,268,575.89

        
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,908,834.28 4,520,073.11 372,453.24 6,801,360.63

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564     
สินทรัพยรวม 818,443,923.24 275,001,904.99 (253,441,766.21) 840,004,062.02 
หนี้สินรวม 31,160,198.11 145,043,193.55 (71,213,609.51) 104,989,782.15 
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 (หนวย :บาท)
 งบการเงินรวม
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ  รายการ รวม
 จําหนายสินคา สื่อ จําหนายและใหบริการ  ตัดบัญชี 
 เทคโนโลยีและ ติดต้ังระบบโครงการเก่ียวกับ   
 ใหบริการปรึกษาและ สิ่งแวดลอมและตรวจสอบ   
 ออกแบบระบบสารสนเทศ ชีวอนามัย   

รายไดจากบุคคลภายนอก -  99,282,058.56  23,226,395.45   -     122,508,454.01 
รายไดระหวางสวนงาน -  -    -     -     -   
รวมรายได -  99,282,058.56   23,226,395.45   -     122,508,454.01  
กําไรขั้นตน - 23,079,523.41 2,140,408.27 1,125,767.20 26,345,698.88 
รายไดอ่ืน   24,948,786.77 
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย    (10,805,368.55) 
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย              21,165,015.15  
คาใชจายในการขายและบริการ              (8,982,858.51) 
คาใชจายในการบริหาร            (99,499,038.80) 
ตนทุนทางการเงิน                 (762,243.33) 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม              (3,464,339.92) 
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได            (51,054,348.31) 
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได              (1,780,154.75) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง            (52,834,503.06) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานท่ียกเลิก              15,026,946.21  
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป            (37,807,556.85) 

          
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 2,947,217.82 6,897,133.35 456,212.16 716,400.94 11,016,964.27 

          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        
สินทรัพยรวม  895,687,221.29   288,709,867.36  -        (266,033,501.24) 918,363,587.41 
หนี้สินรวม  279,499,685.90   13,911,115.71  -            20,043,933.81  313,454,735.42 

 
32.2 ขอมูลสวนงานภูมิศาสตร 

กลุมบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น 
 

32.3 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญที่มีมูลคา

ต้ังแตรอยละ 10 ของรายไดในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ แสดงไดดังนี้ 
 สัดสวนตอรายไดรวม งบการเงินรวม
 สําหรับป สําหรับป สําหรับป  สําหรับป
 ส้ินสุดวันที่ ส้ินสุดวันที่ ส้ินสุดวันที ่  ส้ินสุดวันที่
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563
 รอยละ รอยละ บาท บาท

บริษัทรายที่ 1 19.45 18.15 18,851,993.13 33,221,977.92
บริษัทรายที่ 2 - 18.39 - 32,787,593.68

รวม 19.45 36.54 18,851,993.13 66,009,571.60
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33. เคร่ืองมือทางการเงิน 
33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุมบริษัทฯ ไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงินเพื่อการเก็งกําไร
หรือเพื่อการคา 

33.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึง

จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัทฯ ซ่ึงกลุมบริษัทฯ มิไดใชตราสาร
อนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียงนี้ อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ เช่ือวาจะไมมี
ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัทฯ  

กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีเปดตอความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบ้ียดังนี้ 

 (หนวย :บาท)
 งบการเงินรวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบี้ย

คงที ่ ไมมีดอกเบี้ย 
  

รวม 
อัตราดอกเบี้ย

(รอยละ) 
สินทรัพยทางการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 42,791,922.52 - 374,713.90   43,166,636.42  0.050 - 0.450
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - - 51,904,716.81  51,904,716.81 -
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการอ่ืน - 2,422,093.15 -  2,422,093.15 4.000
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน - 7,850,595.32 -  7,850,595.32 0.375
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน - 138,450,599.71 -  138,450,599.71 3.000
หน้ีสินทางการเงิน   
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น - - 45,432,801.23  45,432,801.23 -
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น - 38,000,000.00 -  38,000,000.00 5.000 - 6.000
หน้ีสินตามสัญญาเชา - 13,035,555.32 -  13,035,555.32 5.500 – 7.780

 
 (หนวย :บาท)
 งบการเงินรวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 มีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบี้ย

คงที ่ ไมมีดอกเบี้ย 
  

รวม 
อัตราดอกเบี้ย

(รอยละ) 
สินทรัพยทางการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 21,625,650.05 - 300,554.11  21,926,204.16 0.050 - 0.450
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - - 70,406,801.74  70,406,801.74 -
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการอ่ืน - 2,422,093.15 -  2,422,093.15 4.000
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกพนักงาน - 43,629.15 -   43,629.15  4.000
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน - 8,465,221.34 -   8,465,221.34  0.125
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น - - 68,847,450.00  68,847,450.00 -
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน - 138,450,599.71 -  138,450,599.71 3.000
หน้ีสินทางการเงิน   
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น - - 225,416,054.71  225,416,054.71 -
หน้ีสินตามสัญญาเชา - 5,246,251.01 -  5,246,251.01 0.910 - 8.650
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 (หนวย :บาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 มีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี ไมมีดอกเบ้ีย 
  

รวม 
อัตราดอกเบ้ีย

(รอยละ) 
สินทรัพยทางการเงิน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5,198,255.06 - 96,209.43  5,294,464.49 0.125 - 0.450
ลูกหน้ีการคาและลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น - - 8,724,405.36  8,724,405.36 -
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - 75,000,000.00 -  75,000,000.00 5.500
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - 138,450,599.71 -  138,450,599.71 3.000
หน้ีสินทางการเงิน   
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น - - 16,915,334.99  16,915,334.99 -
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น - 5,000,000.00 -  5,000,000.00 5.000
หน้ีสินตามสัญญาเชา - 7,606,555.32 -  7,606,555.32 5.995 - 7.780

 
 (หนวย :บาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
 มีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว 
มีอัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี ไมมีดอกเบ้ีย 
 

รวม 
 อัตราดอกเบ้ีย

(รอยละ) 
สินทรัพยทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4,701,807.26 - 92,854.11 4,794,661.37  0.125 - 0.450
ลูกหน้ีการคาและลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น - - 18,253,604.69 18,253,604.69  -
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - 981,234,523.08 - 981,234,523.08  2.250 - 5.00
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกพนักงาน - 43,629.15 - 43,629.15  4.000
เงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระคํ้าประกัน - 653,295.05 - 653,295.05  0.125
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - 138,450,599.71 - 138,450,599.71  3.000
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวยีนอื่น - - 68,847,450.00 68,847,450.00  -
หน้ีสินทางการเงิน    
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น - - 182,633,383.45 182,633,383.45  -
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - 90,763,961.95 - 90,763,961.95  2.000
หน้ีสินตามสัญญาเชา - 4,840,222.38 - 4,840,222.38  7.780 - 8.650

 
33.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กลุมบริษัทฯ ไมมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราตางประเทศ 
เนื่องจากธุรกรรมทางการคาสวนใหญเปนการทําธุรกรรมภายในประเทศ  
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33.4 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือเกิดจากการกระจุกตัวของการใหสินเช่ือ และการไมไดรับชําระหนี้

จากลูกหนี้ ท้ังนี้ กลุมบริษัทฯ มีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ กลุมบริษัทฯ 
บริหารความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม 
และการใหสินเชื่อของกลุมบริษัทฯ ไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากมีฐานของลูกคาที่หลากหลาย
และมีจํานวนมากราย ซ่ึงกลุมบริษัทฯ ไดมีการพิจารณาคาเผ่ือผลคาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
อยางเพียงพอแลว จึงเชื่อวามูลคาลูกหนี้สะทอนตามสภาพเศรษฐกิจ  ณ  วันสิ้นงวดแลวและ
จะไดรับชําระหนี้โดยผลเสียหายสูงสุดจากการใหสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นเทากับมูลคาตามบัญชี
ของลูกหนี้หักดวยคาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
33.5 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยู
ในประเภทระยะสั้น และเงินลงทุนในตราสารทุนและเงินใหกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยตลาด ฝายบริหารของกลุมบริษัทฯ จึงเช่ือวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 มูลคาตามบัญชี มูลคายุตธิรรม 
 ราคาทุนตัดจําหนาย  
 บาท บาท 
สินทรัพยทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 43,166,636.42  43,166,636.42   
ลูกหน้ีการคาและลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น  51,904,716.81 51,904,716.81  
เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระคํ้าประกัน 7,850,595.32 7,850,595.32  
เงินใหกูยืมระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวของกัน 138,450,599.71  138,450,599.71  
รวมสินทรพัยทางการเงิน 241,372,548.26 241,372,548.26 
หน้ีสินทางการเงิน   
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 45,432,801.23 45,432,801.23 
สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 3,824,735.75  

  
3,824,735.75  

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น 38,000,000.00  38,000,000.00  
หน้ีสินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนท่ี
ถึงกําหนดชาํระภายในหน่ึงป 8,121,520.56 

 
8,121,520.56 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 95,379,057.54 95,379,057.54 
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 งบการเงินรวม
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุตธิรรม

 
มูลคายุตธิรรมผาน     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ราคาทุนตัดจําหนาย รวม  

 บาท บาท บาท  บาท
สินทรัพยทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 21,926,204.16 21,926,204.16    21,926,204.16 
ลูกหน้ีการคาและลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น  - 70,406,801.74 70,406,801.74    70,406,801.74 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกพนักงาน - 43,629.15 43,629.15  43,629.15
เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระคํ้าประกัน - 8,465,221.34 8,465,221.34  8,465,221.34
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวยีนอื่น    

- เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีอยูใน   
ความตองการของตลาด 68,847,450.00 - 68,847,450.00  68,847,450.00

เงินใหกูยืมระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวของกัน - 138,450,599.71 138,450,599.71  138,450,599.71
รวมสนิทรพัยทางการเงิน 68,847,450.00 239,292,456.10 308,139,906.10  308,139,906.10
หน้ีสินทางการเงิน    
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น - 225,416,054.71 225,416,054.71    225,416,054.71 
สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป - 2,494,608.62  

  
2,494,608.62  

 
2,494,608.62  

หน้ีสินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนท่ี
ถึงกําหนดชาํระภายในหน่ึงป - 2,249,754.76 

 
2,249,754.76 

 
2,249,754.76 

รวมหน้ีสินทางการเงิน - 230,160,418.09 230,160,418.09  230,160,418.09
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 มูลคาตามบัญชี มูลคายุตธิรรม  
 ราคาทุนตัดจําหนาย   
 บาท บาท  
สินทรัพยทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5,294,464.49 5,294,464.49   
ลูกหน้ีการคาและลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น  8,724,405.36 8,724,405.36   
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 75,000,000.00 75,000,000.00   
เงินใหกูยืมระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวของกัน 138,450,599.71 138,450,599.71   
รวมสินทรพัยทางการเงิน 227,469,469.56 227,469,469.56   
หน้ีสินทางการเงิน    
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 16,915,334.99 16,915,334.99   
สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 2,171,083.92  

 
 2,171,083.92  

 

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น 5,000,000.00 5,000,000.00   
หน้ีสินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนท่ี
ถึงกําหนดชาํระภายในหน่ึงป 4,767,106.20  

  
4,767,106.20  

 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 28,853,525.11 28,853,525.11   
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 มูลคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 

 
มูลคายุติธรรมผาน     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 ราคาทุนตัดจําหนาย  รวม   

 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพยทางการเงนิ         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -  4,794,661.37  4,794,661.37  4,794,661.37 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  -  18,253,604.69  18,253,604.69  18,253,604.69 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -  1,300,000.00  1,300,000.00  1,300,000.00 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกพนักงาน -  43,629.15  43,629.15  43,629.15 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน -  653,295.05  653,295.05  653,295.05 
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น        

- เงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูใน        
ความตองการของตลาด 68,847,450.00  -  68,847,450.00  68,847,450.00 

เงินใหกูยืมระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวของกัน -  138,450,599.71  138,450,599.71  138,450,599.71 
รวมสินทรัพยทางการเงิน 68,847,450.00  163,495,789.97  232,343,239.97  232,343,239.97 
หน้ีสินทางการเงิน         
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น -  182,633,383.45   182,633,383.45   182,633,383.45  
สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 

 
- 

 
2,219,041.96  

 
2,219,041.96  

 
2,219,041.96  

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน -  90,763,961.95   90,763,961.95   90,763,961.95  
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

 
- 

  
2,211,093.54 

  
2,211,093.54 

  
2,211,093.54 

รวมหนี้สินทางการเงิน -  277,827,480.90  277,827,480.90  277,827,480.90 
 

ในระหวางปปจจุบันไมมีการเปล่ียนแปลงวิธีการประเมินมูลคาและไมมีการโอนรายการ
ระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงินแบบเกิดข้ึนประจําท่ีถืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 

33.6 ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 
กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ มีสินทรัพยทางการเงินท่ีรับรูดวยมูลคายุติธรรมหรือเปดเผยมูลคา

ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลคายุติธรรม 
 ขอมูลระดับ 1  ขอมูลระดับ 2  ขอมูลระดับ 3  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564         
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุตธิรรม        
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน -  -    11,416,500.00    11,416,500.00 
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 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลคายุติธรรม 
 ขอมูลระดับ 1 ขอมูลระดับ 2 ขอมูลระดับ 3  รวม
 บาท บาท บาท  บาท
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม   
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น  68,847,450.00 - -   68,847,450.00
สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม   
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - -   11,416,500.00   11,416,500.00

 

34. รายการธุรกิจกับกิจการและบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 
บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม

เง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ กิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันเหลานั้น
ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
34.1 ลักษณะความสัมพันธ  

ประกอบดวย 
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99
(จดทะเบียนเลิกบริษัท เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563) 

บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99
(สิ้นสุดความสัมพันธเน่ืองจากจําหนายเงินลงทุนบริษัทยอยแลว เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564) 

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.92
(สิ้นสุดความสัมพันธเน่ืองจากจําหนายเงินลงทุนบริษัทยอยแลว เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2563) 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99  
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 93.17
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด บริษัทยอยทางออม
บริษัท หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทนุ ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด
(เดิมชื่อบริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด) 

บริษัทยอยทางออม (จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2563)

บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด บริษัทยอยทางออม (จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2564)
บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด บริษัทรวม โดยการถือหุนรอยละ 40.00
บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด บริษัทรวม โดยการถือหุนผานบริษัทยอยทางออมรอยละ 35.00  

(สิ้นสุดความสัมพันธเน่ืองจากจําหนายเงินลงทุนบริษัทรวมแลว เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2564) 
บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน)) 

บริษัทที่เก่ียวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน  
(สิ้นสุดความสัมพันธเน่ืองจากกรรมการลาออกเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2563) 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัทที่เก่ียวของกัน โดยบริษัทฯ ถือหุนในอัตรารอยละ 9.96  
(สิ้นสุดความสัมพันธเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2564) 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยของบริษัทที่เก่ียวของกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท จํากัด บริษัทยอยของบริษัทที่เก่ียวของกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด บริษัทยอยของบริษัทที่เก่ียวของกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด บริษัทยอยของบริษัทที่เก่ียวของกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัท แฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัทยอยของบริษัทที่เก่ียวของกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัท สเวน คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัทยอยของบริษัทที่เก่ียวของกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัท เอ็น บีซี เน็กซ วิซั่น จํากัด บริษัทยอยของบริษัทที่เก่ียวของกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด 
(เดิมชื่อบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด) 

บริษัทยอยของบริษัทที่เก่ียวของกัน
(สิ้นสุดการเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564 และส้ินสุดการเปนบริษัท 
ที่เก่ียวของกันเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2564)  
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รายชื่อบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท กรีน พร็อพเพอรต้ี 1282 จํากัด บริษัทที่เก่ียวของกัน โดยมีผูถือหุนของบริษัทฯ เปนกรรมการ  

(สิ้นสุดความสัมพันธเน่ืองจากกรรมการลาออกเม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2563) 
คุณศุทธิชัย บุนนาค กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย

(ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2563) 
คุณวิโรจน วิชรเดชกุล ผูถือหุนของบริษัทฯ 
คุณกัญจนารัศม วงศพันธุ ผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทที่เก่ียวของกัน   

(สิ้นสุดความสัมพันธเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2564) 
คุณบากบั่น บุญเลิศ กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย

 

34.2 รายการคาระหวางกัน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สําหรับป  สําหรับป  สําหรับป  สําหรับป 
  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 นโยบายการกําหนดราคา 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย         
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)         
รายไดเงินปนผล ตามมติท่ีประชุม -  -  29,296,200.00  - 
รายไดคาเชาและคาบริการสํานักงาน ราคาท่ีตกลงรวมกัน -  -  178,498.40  2,880,832.15 
ดอกเบ้ียรับ อัตรารอยละ 2.25,2.5,5, 

5.25 และ 5.50 ตอป 
-  -  1,262,054.80  6,380,243.94 

มูลคาการขายสินทรัพย ราคาท่ีตกลงรวมกัน -  -  -  191,588.78 
ดอกเบ้ียจาย อัตรารอยละ 2  ตอป -  -  1,085,595.96  2,699,237.70 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม         
ดอกเบ้ียรับ อัตรารอยละ 3 ตอป 4,153,517.98 34,138.49  4,153,517.98  34,138.49 
มูลคาการซื้อสินทรัพย ราคาท่ีตกลงรวมกัน 13,200.00  -  -  - 
คาใชจายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงรวมกัน 637,319.19  -  -  - 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน         
รายไดจากการใหบริการ ราคาท่ีตกลงรวมกัน 12,140,249.47  72,744,178.63  -  - 
รายไดคาเชาและคาบริการสํานักงาน ราคาท่ีตกลงรวมกัน 214,184.39  2,639,115.96  182,504.99  - 
มูลคาการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย ราคาท่ีตกลงรวมกันตามสัญญา 164,403,795.95  -  164,403,795.95  - 
มูลคาการขายสินทรัพย ราคาท่ีตกลงรวมกัน -  50,500,000.00  -  - 
มูลคาการซื้อสินทรพัย ราคาท่ีตกลงรวมกัน 63,084.12  -  -  - 
ตนทุนการใหบริการ ราคาท่ีตกลงรวมกัน 4,703,072.26  21,067,705.10  -  - 
คาใชจายในการขาย ราคาท่ีตกลงรวมกัน 3,866,661.37  5,763,812.11  -  - 
คาใชจายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงรวมกัน 6,713,790.23  14,508,611.28  -  200,000.00 
ดอกเบ้ียจาย อัตรารอยละ 5 ตอป -  60,273.97  -  - 
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เก่ียวของกัน       
มูลคาการขายสินทรัพย ราคาท่ีตกลงรวมกัน - 327,102.80 -  327,102.80 
ตนทุนการใหบริการ ราคาท่ีตกลงรวมกัน 421,500.00 - -  - 
คาใชจายในการบริหาร ราคาท่ีตกลงรวมกัน - 3,500.00 -  - 
ดอกเบ้ียจาย อัตรารอยละ 5 ตอป 370,547.95 30,821.92 -  - 



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

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564         Page 160     
(แบบ 56-1 One Report)  

34.3 ยอดคงคางระหวางกัน  
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหนี้การคา        
กิจการที่เกี่ยวของกัน        
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) -  16,909,901.11  - - 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) -  896,677.64  - - 
บริษัท เนช่ัน ดิจิทัล คอนเทนท จํากัด -  1,684,500.03  - - 
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด -  298,656.79  - - 
บริษัท แฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส จํากัด -   2,675,000.00   - - 

รวม -   22,464,735.57   - - 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคา       
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาตนป -  (10,126,694.00)  - - 
ลดลง -  10,126,694.00  - - 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป -  -  - - 

สุทธิ -  22,464,735.57  - - 
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา       
กิจการที่เกี่ยวของกัน       
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) -  5,878,447.06  - - 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) -  105,900.00  - - 
บริษัท เนช่ัน ดิจิทัล คอนเทนท จํากัด -  101,363.35  - - 
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด -  1,300.00  - - 

รวม -  6,087,010.41  - - 
ลูกหนี้อื่น       
บริษัทยอย       
บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด -  -  -  35,000.00 
บริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด -  -  -  1,890,513.54 
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด -  -  120,000.00  60,000.00 

บริษัทรวม        
บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด -  260.00  -  - 

กิจการที่เกี่ยวของกัน        
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) -   305,366.88   - - 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) -   129,233.90   - - 
บริษัท เนช่ัน ดิจิทัล คอนเทนท จํากัด -  1,575,732.10  - - 
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด -  256,800.00  - - 

รวม -  2,267,392.88  120,000.00 1,985,513.54 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

       
ลูกหนี้อื่น (ตอ)       
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคา       
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาตนป -  (125,000.00)  (1,242,463.74) (2,158,383.41) 
ลดลง -  125,000.00  1,242,463.74 915,919.67 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป -  -  - (1,242,463.74) 

สุทธิ -  2,267,392.88  120,000.00 743,049.80 
ดอกเบี้ยคางรับ       
บริษัทยอย       
บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด -  -  - 25,686,399.91 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด -  -  1,107,534.25 - 
บริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด -  -  - 142,082.86 

บริษัทรวม       
บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จาํกัด 4,187,656.48  34,138.49  4,187,656.48 34,138.49 

รวม 4,187,656.48  34,138.49  5,295,190.73 25,862,621.26 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคา       
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาตนป  -  -  (25,686,399.90) (32,410,489.02) 
ลดลง -  -  25,686,399.90 6,724,089.12 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป -  -  - (25,686,399.90) 

สุทธิ 4,187,656.48  34,138.49  - 176,221.36 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน        
บริษัทยอย        
บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด        

ยอดคงเหลือตนป -  -  979,934,523.08  1,013,934,523.08 
เพิ่มขึ้น -  -  -  5,000,000.00 
ลดลง -  -  (979,934,523.08)  (39,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  -  979,934,523.08 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคา        
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาตนป -  -  (979,934,523.08)  (1,013,934,523.08) 
เพิ่มขึ้น -  -  -  (5,000,000.00) 
ลดลง -  -  979,934,523.08  39,000,000.00 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป -  -  -  (979,934,523.08) 

สุทธิ -  -  -  - 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
        
        
เงินใหกูยืมระยะส้ัน (ตอ)        
บริษัทยอย        
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด        

ยอดคงเหลือตนป -  -  -       9,250,000.00 
ลดลง -  -  -  (9,250,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  -  - 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคา        
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาตนป -  -  -  (9,250,000.00) 
ลดลง -  -  -  9,250,000.00 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป -  -  -  - 

สุทธิ -  -  -  - 
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด        

ยอดคงเหลือตนป -  -  -  1,412,448.37 
โอนออกเปนคาใชจาย -  -  -  (1,412,448.37) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  -  - 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคา        
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาตนป -  -  -  (1,412,448.37) 
ลดลง -  -  -  1,412,448.37 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป -  -  -  - 

สุทธิ -  -  -  - 
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูช่ัน อินทิเกรเตอร จํากัด        

ยอดคงเหลือตนป -  -  -  16,200,000.00 
เพิ่มขึ้น -  -  - 20,000,000.00 
ลดลง -  -  -  (36,200,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  -  - 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคา        
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาตนป -  -  -  (1,500,000.00) 
เพิ่มขึ้น -  -  -  - 
ลดลง -  -  -  1,500,000.00 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป -  -  -  - 

สุทธิ -  -  -  - 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน (ตอ)       
บริษัทยอย       
บริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด       

ยอดคงเหลือตนป -  -  1,300,000.00 52,600,000.00 
เพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนตัวลูกหนี้ -  -  - 28,956,712.42 
ลดลง -  -  (1,300,000.00) (80,256,712.42) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  - 1,300,000.00 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคา        
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาตนป -  -  -  (36,500,000.00) 
เพิ่มขึ้น -  -  -  (7,158,630.14) 
เพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนตัวลูกหนี้ -  -  -  (28,498,082.28) 
ลดลง -  -  -  72,156,712.42 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป -  -  -  - 

สุทธิ -  -  -  1,300,000.00 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด       

ยอดคงเหลือตนป -  -  - 110,600,000.00 
เพิ่มขึ้น -  -  75,000,000.00 18,700,000.00 
ลดลง -  -  - (129,300,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  75,000,000.00 - 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคา       
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาตนป -  -  - - 
เพิ่มขึ้น -  -  - (9,400,000.00) 
ลดลง -  -  - 9,400,000.00 
คาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป -  -  - - 

สุทธิ -  -  - - 
บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด       

ยอดคงเหลือตนป -  -  - - 
เพิ่มขึ้น -  -  20,000,000.00 - 
ลดลง -  -  (20,000,000.00) - 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  - - 

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ -  -  75,000,000.00 1,300,000.00 
เงินใหกูยืมระยะยาว        
บริษัทรวม        
บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด        
ยอดคงเหลือตนป 138,450,599.71  -  138,450,599.71  - 
เพิ่มขึ้น -  138,450,599.71  -  138,450,599.71 
ยอดคงเหลือปลายป 138,450,599.71  138,450,599.71  138,450,599.71  138,450,599.71 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เจาหนี้การคา        
กิจการที่เกี่ยวของกัน        
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) -   6,545,123.46   -  - 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) -   1,163,320.63   -  - 
บริษัท เนช่ัน ดิจิทัล คอนเทนท จํากัด -  194,841.69  -  - 
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด -  784,800.00  -  - 
บริษัท สเวน คอรปอเรช่ัน จํากัด -  134,190.92  -  - 
บริษัท เอ็น บีซี เน็กซ วิซั่น จํากัด -  129,470.00  -  - 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน        
คุณบากบั่น บุญเลิศ -  45,000.00  -  - 

รวม -  8,996,746.70  -  - 
เจาหนี้อื่น        
กิจการที่เกี่ยวของกัน        
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) -  8,742,078.82   -  - 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) -  322,673.02   -  - 
บริษัท เนช่ัน ดิจิทัล คอนเทนท จํากัด -  831,867.85   -  - 

รวม -  9,896,619.69  -  - 
คาใชจายคางจาย        
กิจการที่เกี่ยวของกัน        
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) -  3,757,559.94   -  - 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) -  290,192.65   -  - 

รวม -  4,047,752.59  -  - 
ดอกเบี้ยคางจาย        
บริษัทยอย        
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด -  -  -  288,455.30 

กิจการที่เกี่ยวของกัน        
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) -  60,273.97  -  - 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน        
คุณกัญจนารัศม วงศพันธุ -  30,821.92  -  - 

รวม -  91,095.89  -  288,455.30 
เงินรับลวงหนาจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย        
กิจการที่เกี่ยวของกัน        
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) -  164,403,759.95  -  164,403,759.95 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินกูยืมระยะส้ัน        
บริษัทยอย        
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด        

ยอดคงเหลือตนป -  -  90,763,961.95  563,700,000.00 
เพิ่มขึ้น -  -  -  11,000,000.00 
ลดลง -  -  (1,216,655.76)  (19,799,596.49) 
ลดลงจากการหักกลบการคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย -  -  (89,547,306.19)  (464,136,441.56) 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  -  90,763,961.95 

กิจการที่เกี่ยวของกัน        
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)        

ยอดคงเหลือตนป -  -  -  - 
เพิ่มขึ้น -   40,000,000.00   -  - 
ลดลง -   (40,000,000.00)  -  - 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  -  - 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน        
คุณกัญจนารัศม วงศพันธุ        

ยอดคงเหลือตนป -  -  -  - 
เพิ่มขึ้น -  62,500,000.00  -  - 
โอนออกไปปนหนี้สินที่เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพย
ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย - 

 
(62,500,000.00) 

 
- 

 
- 

ยอดคงเหลือปลายป -  -  -  - 
คุณวิโรจน วิชรเดชกุล        

ยอดคงเหลือตนป -  -  -  - 
เพิ่มขึ้น 2,000,000.00  -  2,000,000.00  - 
ลดลง (2,000,000.00)  -  (2,000,000.00)  - 
ยอดคงเหลือปลายป -  -  -  - 

รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน -  -  -  - 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยจํานวนเงิน 75.00 ลานบาท 
และจํานวนเงิน 981.23 ลานบาท ตามลําดับ เปนการใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5.50 ตอป และรอยละ 2.00 - 5.00 ตอป ตามลําดับ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ2563 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทรวมจํานวนเงิน 138.45 ลานบาท 
เปนการรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ตามสัญญากูยืมเงินระหวาง
บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด และ Cleveland Universe Limited ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.00 ตอป เทากันท้ังสองป 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย จํานวนเงิน 90.76 ลานบาท 
เปนการกูยืมในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน ระยะเวลา 1 ป อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2 ตอป  

34.4 คาตอบแทนผูบริหาร       
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สําหรับป สําหรับป สําหรับป  สําหรับป
 ส้ินสุดวันที่ ส้ินสุดวันที่ ส้ินสุดวันที ่  ส้ินสุดวันที่
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท บาท  บาท
ผลประโยชนระยะส้ัน 11,263,169.22 15,370,978.39  4,913,935.22   7,345,678.39
ผลประโยชนหลังออกจากงาน   

- โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว 216,971.90 219,309.73  62,290.00   105,000.00 
- โครงการผลประโยชนทีก่ําหนดไว 317,309.08 954,784.66  154,384.00   766,744.00 

รวม 11,797,450.20 16,545,072.78 5,130,609.22  8,217,422.39
 

35. ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสด 
35.1 รายการท่ีไมกระทบกระแสเงินสด 

ประกอบดวย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป  สําหรับป  สําหรับป  สําหรับป 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
โอนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอ่ืนไปเปนเงินใหกูยืม
ระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

-  -  -  24,800,000.00 

โอนดอกเบ้ียคางรับไปเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -  -  -  4,156,712.42 
โอนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอ่ืนไปเปนสินทรัพยไมมีตัวตน -  24,800,000.00  -  - 
โอนดอกเบ้ียคางรับไปเปนสินทรัพยไมมีตัวตน -  4,156,712.42  -  - 
โอนคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอ่ืน
ไปเปนคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาเงินใหกูยืมระยะสั้นแก
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

-  -  -  (24,800,000.00) 

โอนคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาลูกหน้ีอ่ืนไปเปนคาเผื่อผลขาดทุน
จากการดอยคาเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

-  -  -  (3,698,082.28) 

โอนคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาลูกหน้ีอ่ืนหักกลบกับดอกเบ้ียคางรับ -  -  -  21,476.96 
โอนเงินลงทุนในบริษัทยอยเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย -  -  -  30,988,745.00 
รับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการหักกลบกับเงินกูยืมระยะสั้น
จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

-  -  60,283,252.16  455,374,988.45 

รับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการหักกลบกับดอกเบ้ียคางจาย -  -  1,252,371.55  7,579,625.84 
รับเงินปนผลโดยการหักกลบเงินกูยืมระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวของกัน -  -  29,264,054.03  - 
รับเงินปนผลโดยการหักกลบดอกเบ้ียคางจาย -  -  32,470.68  - 
ภาษีหัก ณ ท่ีจายเกิดจากการหักกลบหน้ี (12,848.42)  (75,796.26)  (12,848.42)  (75,796.26) 
ลูกหน้ีอ่ืนจากการจําหนายเงินลงเงินทุนในบริษัทยอย -  8,000,000.00  -  8,000,000.00 
ซื้อสินทรัพยถาวรเปนเงินเช่ือ 35,500.00  -  -  - 
ภาษีซื้อสินทรัพยถาวรเปนเงนิเช่ือ 2,485.00  -  -  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป  สําหรับป  สําหรับป  สําหรับป 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพยสิทธิการใชภายใตหน้ีสินตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้น 15,086,698.04  1,418,323.20  9,986,668.21  219,373.20 
ขายสินทรัพยถาวรเปนเงินเช่ือ -  75,000.00  -  - 
ภาษีขายจากการขายสินทรัพยถาวรเปนเงินเช่ือ -  4,906.54  -  - 
โอนออกหนี้สินตามสัญญาเชาจากการขายสินทรัพยถาวร -  77,387.87  -  - 
โอนออกหน้ีสินตามสัญญาเชาจากการตัดจําหนายสินทรัพยสิทธิการใช -  28,026.49  -  - 
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเปนเงินเช่ือ 3,000,000.00  -  -  - 
ภาษีซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเปนเงินเช่ือ 210,000.00  -  -  - 
โอนออกเจาหน้ีคาทรัพยสินหักกลบกับลูกหน้ีอ่ืน -  5,369.00  -  - 
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระจากการโอนออกหนี้สินตามสัญญาเชา -  1,880.97  -  - 
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดใหวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

8,099,700.00  -  8,099,700.00  - 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงานท่ี
กําหนดไวท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

(1,583,170.14)  6,623,593.46  -  7,262,785.00 

35.2 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 การเปล่ียนแปลงของหนี้สินท่ีเกิดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินมีรายการเคล่ือนไหวดังนี้ 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 ยอดคงเหลือ การเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลงอื่น ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  จากกระแสเงินสด   ณ วันท่ี 
 1 มกราคม 2564  จากการจดัหาเงินเพิม่ (ลด)   31 ธันวาคม 2564
 บาท บาท  บาท บาท 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น -   38,000,000.00    -     38,000,000.00  
เจาหนี้คาทรัพยสิน -      -      3,247,985.00   3,247,985.00  
หนี้สินตามสัญญาเชา 4,744,363.38   (1,892,018.15)   9,093,911.08  11,946,256.31 
ดอกเบ้ียคางจาย -      (627,325.50)   835,626.86   208,301.36  

รวม 4,744,363.38  35,480,656.35    13,177,522.94   53,402,542.67  
 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ยอดคงเหลือ การเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลงอื่น ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  จากกระแสเงินสด   ณ วันท่ี 
 1 มกราคม 2563  จากการจดัหาเงินเพิม่ (ลด)   31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท  บาท บาท 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวของกัน -          62,500,000.00   (62,500,000.00) - 
เจาหนี้คาทรัพยสิน 2,803,738.32   -             (2,803,738.32) -    
หนี้สินตามสัญญาเชา 1,985,680.24   (3,319,899.34)  6,078,582.48  4,744,363.38 
ดอกเบ้ียคางจาย -     (682,254.61)  682,254.61 -    

รวม 4,789,418.56            58,497,846.05       (58,542,901.23) 4,744,363.38 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 ยอดคงเหลือ การเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลงอื่น ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  จากกระแสเงินสด   ณ วันท่ี 
 1 มกราคม 2564  จากการจดัหาเงินเพิม่ (ลด)   31 ธันวาคม 2564
 บาท บาท  บาท บาท 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน 90,763,961.95    (1,216,655.76)   (89,547,306.19)  -    
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น -   5,000,000.00    -     5,000,000.00  
หนี้สินตามสัญญาเชา 4,430,135.50    (1,485,826.63)  3,993,881.25  6,938,190.12 
ดอกเบี้ยคางจาย 288,455.30    (664,229.17)   388,787.57  13,013.70 

รวม 95,482,552.75   1,633,288.44    (85,164,637.37)  11,951,203.82  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ยอดคงเหลือ การเปล่ียนแปลง  การเปล่ียนแปลงอื่น ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  จากกระแสเงินสด   ณ วันท่ี 
 1 มกราคม 2563  จากการจดัหาเงินเพิม่ (ลด)   31 ธันวาคม 2563
 บาท บาท  บาท บาท 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน 563,700,000.00             (8,799,596.49)    (464,136,441.56) 90,763,961.95  
หนี้สินตามสัญญาเชา -             (2,017,505.71)  6,447,641.21  4,430,135.50  
ดอกเบ้ียคางจาย        5,371,271.23                 (665,501.04)        (4,417,314.89) 288,455.30  

รวม 569,071,271.23          (11,482,603.24)    (462,106,115.24) 95,482,552.75  

 
36. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

นอกจากหนี้สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินกลุมบริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สิน
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนดังนี้      
36.1 ภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน 
               งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท  ลานบาท

หนังสือค้ําประกัน 7.70 8.35 -  0.65
 

36.2 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาใหบริการโครงขายโทรทัศนระบบดิจิทัลกับ
ผูใหบริการโครงขายรายหนึ่งเพื่อขอใชโครงขายจากผูใหบริการโครงขายประเภทท่ีใชคล่ืนความถ่ี
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อเผยแพรชองออกอากาศสัญญาณโทรทัศนจํานวนเงิน 437.33 ลานบาท 
เปนระยะเวลา 10 ป 16 วันนับต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2561 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2571  
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ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 บริษัทยอยไดจัดสงหนังสือขอยกเลิกสัญญาโดยใหส้ินสุดสัญญา
ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 และเม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ทางคูสัญญาไดแจงขอสงวนการใชสิทธิ
ตามสัญญา 

เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ทางคูสัญญาไดมีการแจงใหบริษัทยอยชําระคาเสียหายจากการ
เลิกสัญญากอนกําหนด ต้ังแตวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 16 มิถุนายน 2571 เปนเวลา 8 ป 10 เดือน 
และเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 บริษัทยอยไดมีการแตงต้ังทนายความเพื่อสงหนังสือขอปฏิเสธการชําระ
คาเสียหาย  พรอมชี้แจงเหตุผลการขอยกเวนคาเสียหายดังกลาว  ทั้งนี้บริษัทยอยอยูระหวาง
การดําเนินการเจรจา 

36.3 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันกับบุคคลและบริษัทอ่ืนเกี่ยวกับสัญญาเชาระยะส้ันและสัญญาบริการ
ท่ีมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 
 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท 
ภายใน 1 ป 23.24  28.19  2.62  2.47 
1 - 5 ป 10.92  2.13  4.96  2.13 
รวม 34.16  30.32  7.58  4.60 

 
รายละเอียดของสัญญาตาง ๆ มีดังนี้ 
36.3.1 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันดานสัญญาบริการกับบริษัท และบุคคลอ่ืนหลายฉบับ ระยะเวลาสัญญา 

ต้ังแต 1-4 ป สัญญาเร่ิมตนเดือนมกราคม 2564 และส้ินสุดเดือนมิถุนายน 2568 
36.3.2 กลุมบริษัทฯ มีการทําสัญญารวมผลิตรายการกับบริษัทอ่ืน บริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจาย

คาบริการตามท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ป ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2565  
36.3.3 กลุมบริษัทฯ มีการทําสัญญาคาบริหารสวนกลางกับบริษัทอ่ืน โดยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจาย

คาบริการตามท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ป ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2565  
36.4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ มีภาระผูกพันคาท่ีปรึกษากับบุคคลและบริษัทอ่ืน 

จํานวนเงิน 0.87 ลานบาท และ จํานวนเงิน 0.59 ลานบาท ตามลําดับ 
36.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันคาท่ีปรึกษาทางการเงินกับบุคคลอื่น จํานวนเงิน 

เดือนละ 0.18 ลานบาท  
36.6 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  บริษัทยอยทางออมไดเขาทําสัญญาวาจางพัฒนาซอฟตแวรกับบริษัทอื่น 

ซ่ึงมีมูลคาสัญญา จํานวนเงิน 27.00 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คงเหลือภาระผูกพัน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 จํานวนเงิน 3.78 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
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36.7 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  บริษัทยอยทางออมไดเขาทําสัญญาซื้อขายสิทธิในการเปนสมาชิก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (หมายเลข 21) กับบริษัทอ่ืนในราคาซ้ือขาย จํานวนเงิน 120.00 ลานบาท  
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คงเหลือภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวนเงิน 70.00 ลานบาท
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

36.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทยอยทางออมมีภาระผูกพันในสัญญาแตงตั้งบริษัทอื่น
เปนตัวแทนในการจัดหาบุคคลผูสนใจเขารับบริการกับบริษัทอื่น โดยมีภาระผูกพันที่จะตองแบง
สวนแบงรายไดเปนรายเดือน ในอัตรารอยละ 15 และอัตรารอยละ 10 ตามลําดับ ของคาตอบแทน
ท้ังหมดท่ีบริษัทยอยไดรับชําระภายในเดือนปฏิทินใดๆ อันเนื่องมาจากนิติกรรม สัญญามีระยะเวลา 1 ป 
เทากันท้ังสองป 

36.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทยอยทางออมมีภาระผูกพันในสัญญาแตงตั้งบริษัทอื่น 
เปนผูดําเนินการจัดการงานกิจกรรม โดยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจาย ในอัตรารอยละ 10 และอัตรารอยละ 12 
ตามลําดับ ของรายไดหลังหักคาใชจายจากการจัดกิจกรรมแตละงานกิจกรรม 

36.10 หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
กลุมบริษัทฯ มีคดีถูกฟองรอง ดังนี้ 

คดีหมายเลข ศาล จําเลย ขอหาหรือฐานความผิด ความคืบหนาของคดี 
ดํา พ. 3328/2561 แพง จําเลย 3 หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา นัดสืบพยานวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 
   เรียกรองใหชําระคาเสียหายจํานวนเงิน 631.40 ลานบาท  
   พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป  
ดํา พ.1349/2563 แพง จําเลย 1 หมิ่นประมาทโดยการนําเสนอขาว ศาลนัดไกลเกลี่ยวนัที่ 13 มิถุนายน 2565 
   เรียกรองใหชําระคาเสียหายจํานวนเงิน 51.00 ลานบาท  
   พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป  
ดํา อ.3226/2562 อาญา จําเลย 3 หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ศาลนัดไตสวนมูลฟองวันที่ 31 มีนาคม 2565 
   เรียกรองใหชําระคาเสียหายจํานวนเงิน 10.00 ลานบาท  
   พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป  
ดํา อ.1306/2563 อาญา จําเลย 1 หมิ่นประมาทโดยการนําเสนอขาว ศาลนัดไตสวนมูลฟองวันที่ 27 มิถุนายน 2565 
   เรียกรองใหยึดและทําลายหนังสือพิมพจํานวน 3 ฉบับ   
   และใหโฆษณาคําพิพากษาท้ังหมดผานส่ือออนไลน  
ดํา อ.2176/2563 อาญา จําเลย 1 หมิ่นประมาทโดยการนําเสนอขาว ศาลนัดไตสวนมูลฟองวันที่ 28 มีนาคม 2565 
   เรียกรองใหโฆษณาคําพิพากษาท้ังหมดหรือบางสวน  
   ในหนังสือพิมพ และส่ือออนไลน และใหทําลาย ลบ   
   หรือนําออกจากระบบคอมพิวเตอร หรือขาวท่ีมี  
   ขอความหม่ินประมาท  

 

คดีดังกลาวอยูภายใตกระบวนพิจารณาของศาล อยางไรก็ตามผูบริหารของกลุมบริษัทฯ 
เช่ือวาผลของคดีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินของกลุมบริษัทฯ  
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37. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 

ไดมีมติอนุมัติใหจัดต้ังบริษัทยอยแหงใหม โดยมีวัตถุประสงควัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
ทําธุรกรรมทางการเงิน โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 50,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท 
เปนจํานวนเงิน 500,000.00 บาท ท้ังนี้ บริษัทฯ อยูระหวางจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทแหงใหม 

 
38. เร่ืองอ่ืน 

สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดกลาวโทษบริษัทฯ
ตอกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) โดยอางเหตุวา 
บริษัทฯ รวมกับบุคคลภายนอกอีก 2 ราย เขาลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 
(มหาชน) ในลักษณะครอบงํากิจการ โดยขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของปอศ. 

ท้ังนี้ การกลาวโทษของสํานักงาน ก.ล.ต. เปนเพียงจุดเร่ิมตนของกระบวนการบังคับใชทางการ
กฎหมายอาญาเทานั้น ภายใตกระบวนการน้ี การพิจารณาวินิจฉัยวา บุคคลใดเปนผูกระทําความผิดกฎหมาย
เปนข้ันตอนในอํานาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การส่ังฟองของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลยพินิจ
ของศาลยุติธรรมตามลําดับ 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดมีการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) แลวเม่ือ
วันท่ี 29 มิถุนายน 2564 ตามหมายเหตุ 12 

 
39. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565 
_______________________________________ 
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เอกสารแนบ 

 

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดตอประสานงานกรณีเปนบริษัท
ตางประเทศ 
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นายบากบ่ัน บุญเลิศ 
ประธานกรรมการ  

 

 

อายุ   55  ป 

วุฒิการศึกษา     

 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท     ต้ังแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD  -ไมมี- 

สัดสวนการถือหุน                     -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  -ไมมี-    

ประวัติการทําความผิดใน 10 ป ที่ผานมา                -ไมมี-  

ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลัง 

 2564 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

 2564 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด 

 2561 - ปจจุบัน          ประธานเจาหนาที่บริหาร/ประธานกรรมการ/บรรณาธิการอํานวยการ 

   บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 

 2561 - 2561              รักษาการประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ/บรรณาธิการอํานวยการ นสพ. ฐานเศรษฐกิจ   

                                        บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด  

 2560 - 2562  กรรมการ/อุปนายก สภาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 

 2558 - 2560  รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด นสพ. ฐานเศรษฐกิจ 

 2558 - 2560   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จํากัด 

 2554 - 2556  กรรมการ/อุปนายก สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 

 2550 - 2558  บรรณาธิการขาว นสพ. โพสตทูเดย บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) 
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นายกุศล สังขนันท 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 

 

อายุ   61  ป 

วุฒิการศึกษา     

 ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท    ต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน 2564  

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD     ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุน 26/2003 

สัดสวนการถือหุน   -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  -ไมมี-    

ประวัติการทําความผิดใน 10 ป ที่ผานมา    -ไมมี-  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง 

 2564 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2563 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท แมกซ เมทัล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 2562 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อัลฟา ดิวิชั่นส จํากัด (มหาชน) 

 2562 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 2562 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟลปส ดอดจ อินเตอรเนช่ันแนล ไทยแลนด จํากัด 

 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท วาว แฟคเตอร จํากัด (มหาชน) 

 2557 – ปจจุบัน ผูชวยอธิการบดีดานกฎหมาย/รักษาการผูชวยอธิการบดีดานการบริการวิชาการ/ผูดูแลหลักสูตร 
  บัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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นายกฤษฎา พฤติภทัร
ประธานเจาหนาที่บริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 

อายุ  38  ป 

วุฒิการศึกษา     

 ปริญญาโท ดานการเงิน (International Program) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ปริญญาตรี  วิศวกรรมเคร่ืองกล (International Program) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร     

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท     ต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน 2564  

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD      -ไมมี- 

สัดสวนการถือหุน        -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร         -ไมมี-    

ประวัติการทําความผิดใน 10 ป ที่ผานมา                  -ไมมี-  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง 

 2565 – ปจจุบัน           กรรมการ บริษัท ลิเบอรเรเตอร จํากัด 

 2564 – ปจจุบัน กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง 

  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 2563 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรย่ี คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2562 – ปจจุบัน           กรรมการบริหาร / บริษัท วาว แฟคเตอร  จํากัด (มหาชน) 

 2561 – ปจจุบัน           ผูอํานวยการสํานักกรรมการ / บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
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นายโกศล โพธ์ิสุวรรณ
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

อายุ  66  ป 

วุฒิการศึกษา     

 ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง                                         

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท     ต้ังแตวันที่ 9 เมษายน 2562  

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD                 ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP 

สัดสวนการถือหุน                     -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  -ไมมี-    

ประวัติการทําความผิดใน 10 ป ที่ผานมา                -ไมมี-  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง 

 2562 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 อดีต  ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

   กรรมการบริหาร บริษทั ไทยชูการมิลเลอร จํากัด 

   กรรมการบริหาร สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาล กระทรวงอุตสาหกรรม 
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นายพนิิจ วุฒพิันธุ 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

 

 

อายุ  75  ป 

วุฒิการศึกษา     

 ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต                                     

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท              ต้ังแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2556  

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD         ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP, DCP  

สัดสวนการถือหุน                             -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร        -ไมมี-    

ประวัติการทาํความผิดใน 10 ป ที่ผานมา            -ไมมี-  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง 

 2556 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 2563 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บลิส-เทล จํากัด (มหาชน) 

 2546 – 2561  ผูตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต 

 2553 – 2554  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด 

 2552 – 2554  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด 

 2547 – 2554            กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามเจเนรัลแฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)  
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พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

 

อายุ  67  ป 

วุฒิการศึกษา     

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ MARSHALL UNIVERSITY W.VA.U.S.A. พ.ศ. 2521 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต ADELPHI UNIVERSITY N.Y. U.S.A พ.ศ. 2519 

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2543 

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท   ต้ังแตวันที่ 21 มีนาคม 2560  

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD      ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP168/2020        

สัดสวนการถือหุน       -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   -ไมมี-    

ประวัติการทําความผิดใน 10 ป ที่ผานมา     -ไมมี-  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง 

 2560 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

   บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 อดีต  รองผูอาํนวยการกองวิชาการและระบบงาน สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ 

   ผูอํานวยการกองวิชาการและระบบงาน สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ 

   เสนาธิการกรมการเงินทหารอากาศ 

   รองเจากรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ 

   ผูอํานวยการ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 

   ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท) 

    

 

 

 

 



บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

News Network Corporation Public Company Limited 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564                                                                                                        Page 179 
(แบบ 56-1 One Report)    

นายพพิัทธ ชนะสงคราม
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
 

 

 อายุ  63 ป 

 วุฒิการศึกษา     

 ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท               ต้ังแตวันที่ 9 เมษายน 2562  

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD             ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP 

สัดสวนการถือหุน       -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   -ไมมี- 

ประวัติการทําความผิดใน 10 ป ที่ผานมา     -ไมมี-  

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง 

 2564 – ปจจุบัน   กรรมการอิสระ/ประธานกรกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 2563 – ปจจุบัน       กรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 

 2563 – ปจจุบนั       กรรมการ บริษัทหลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด 

 2562 – ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
   บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2562 – ปจจุบัน       กรรมการตรวจสอบ บริษัท แมกซ เมทัล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2557 – 2561           กรรมการนโยบาย องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
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นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล  
กรรมการ 
 

 

อายุ  54  ป  

วุฒิการศึกษา 

  ปริญญาโท การพัฒนาเศรษฐกิจ สาขาวิชาธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท    ต้ังแตวันที่ 14 ธันวาคม 2564  

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD                ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP 

สัดสวนการถือหุน        -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    -ไมมี-  

ประวัติการทําความผิดใน 10 ป ที่ผานมา       -ไมมี- 

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง 

 2564 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2564 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ/กรรมการ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน)  

 2556 - 2561     ผูอํานวยการอาวุโสฝายบริหารจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนโซลาริส จํากัด 

 2555 - 2556     ผูอํานวยการอาวุโสสายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแลนดแอนด เฮาส จํากัด 

 2554 - 2555     ผูจัดการฝายจัดการลงทุน (CIO) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทองคํา แอสเซท จํากัด 

 2548 - 2554      ผูอํานวยการสายงานจัดการลงทุน บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 
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นางสาวภาวลิน ลิมธงชัย  
กรรมการ 
 

 

 

อายุ  42  ป  

วุฒิการศึกษา 

 ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตรปโตรเลียม TAXAS A&M UNIVERSITY (COLLEGE STATION, USA) 

   ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง  

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท       ต้ังแตวันที่ 14 ธันวาคม 2564  

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD      -ไมมี- 

สัดสวนการถือหุน                      -ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    -ไมมี-  

ประวตัิการทําความผิดใน 10 ป ที่ผานมา       -ไมมี- 

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง 

 2564 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2564 - ปจจุบัน     กรรมการ/กรรมการผูจัดการ บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด  

 2564 - 2564  ที่ปรึกษาดานเทคนิค บริษัท อควา คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2563 - 2564  ผูอํานวยการชุมชน บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด 

 2562 - 2563         หัวหนาฝายพัฒนาธุรกิจ/CMO บริษัท สยามสแควรเทคโนโลยี จํากัด 
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นางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน 
 
 

 

อายุ  37  ป 
วุฒิการศึกษา   
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 11191, สภาวิชาชีพบัญชี 
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท    ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2563    
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD                      ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP   
สัดสวนการถือหุน         -ไมมี- 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร    -ไมมี-    
ประวัติการทําความผิดใน 10 ป ที่ผานมา         -ไมมี- 
ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง 

 2564 - ปจจุบัน       กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 2564 - ปจจุบัน       กรรมการ/บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด 

 2563 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง/ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน 
   บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2562 - 2563   ผูชวยประธานเจาหนาที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท สยามนุวัตร จํากัด 

 2561 - 2562     ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็กโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 2556 - 2560        ผูจัดการฝายตรวจสอบ บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด  
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ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

 
นางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ 
ตําแหนง                       ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน 
อายุ                            37 ป  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11191 
วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสบการณทํางาน 

 2562 - 2563  ผูชวยประธานเจาหนาที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท สยามนุวัตร จํากัด   

 2561 - 2562  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็กโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 2556 - 2560   ผูจัดการฝายตรวจสอบ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  
การฝกอบรม      ไดรับการฝกอบรมตามมาตรฐานการบัญชีในหลักสูตรตาง ๆ โดยสภาวิชาชีพทาง
 บัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการคา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
 หลักทรัพย เปนประจําปละหลายหลักสูตร อาทิเชน บัญชีบริหารเพื่อการวางแผน
 และตัดสินใจ งานดานบัญชี ภาษี การวิเคราะหงบการเงิน มาตรฐานการรายงาน
 ทางการเงิน มาตรฐานบัญชีที่เก่ียวของกับที่ดิน รายได ความแตกตางระหวางบัญชี
 และภาษี อาคารและอุปกรณ งบกระแสเงินสด (Cash Flow) สารสนเทศทางการบัญชี 
 ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ การเปดเผยขอมูลเพื่อ
 วิเคราะหการดําเนินงานของบริษัท (MD&A) ผลกระทบทางบัญชี-ภาษี TFRS ทุกฉบับ 
 เปนตน 
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ขอมูลเลขานุการบริษัท 
 

  คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงต้ังให นางสาววนิดา ริจิรวนิช ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท ต้ังแต
วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยมีคุณสมบัติ คือ 
วุฒิการศึกษา -   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยากรุงเทพ   
ประสบการณ -   2564 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

- 2563 - ปจจุบัน เจาหนาที่อาวุโสฝายจัดซื้อ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
- 2558 - 2561 เลขานุการฝายการตลาด บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด 

            - 2553- 2558 เลขานุการฝายการตลาด บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) 
การฝกอบรม -  ไมมี - 
หนาที่ของเลขานุการบริษัท 
  ปฏิบัติหนาที่ตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 
และความซ่ือสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้ 
ก.  ทะเบียนกรรมการ 
ข.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของ

บริษัท 
ค.  หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการ
มีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหประธานคณะกรรมการทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัท
ไดรับรายงานนั้น 

3. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

   นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหนาที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้ 
1)   ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่เก่ียวของ และขอพึงปฏิบัติดานการกํากับดูแล

ในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย 
2)   ทําหนาที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน 
3)   ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่

ประชุมผูถือหุน 
4)   ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน สํานักงานตลาดหลักทรัพยฯ และดูแลการ

เปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศตอหนวยงานท่ีกํากับดูแลและสาธารณชนใหถูกตองครบ
ดวยตามกฎหมาย 

5)   จัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหคําแนะนําแกกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหม 
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6)   ดูแลงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการท่ีกํากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท 

7)   ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ 

คณะกรรมการไดใหความเห็นชอบใหกําหนดคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ดังนี้ 
 มีความรอบรูและเขาใจในธุรกิจของบริษัทรวมถึงบทบาทหนาที่ที่เก่ียวของกับงานเลขานุการ

บริษัท 
 มีความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ 
 ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมมุงหวังผลประโยชนสวนตัวจาก

โอกาสทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทไดเปนอยางดี 
 มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการติดตอประสานงานกับฝายงานและหนวยงานตาง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 
 
 

  
 
  
 

 



บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

News Network Corporation Public Company Limited 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564                                                                                     Page 186 
(แบบ 56-1 One Report)    
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 

 
 
หมายเหต ุ    =  ประธานกรรมการ =  กรรมการ, ผูบริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ผูมีอํานาจลงนามในบริษัท และบริษัทยอยและบริษัทรวม  

1 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดแก นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นายกุศล สังขนันท หรือ นายพิพัทธ ชนะสงคราม หรือ นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล 
กรรมการสองในสีค่นนี้ลงลายมือชือ่รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท   

2 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ไดแก นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นายกุศล สังขนันท หรือ นายพิพัทธ ชนะสงคราม กรรมการสองคนลงลายมือชือ่รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

3 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ไดแก นายกฤษฎา พฤติภัทร และนางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ กรรมการสองคนลงลายมือชือ่รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

4 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จาํกัด ไดแก นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นายกุศล สงัขนันท หรือ นายพิพัทธ ชนะสงคราม กรรมการสองคนลงลายมือชือ่รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

5 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จาํกัด ไดแก นายบากบั่น บุญเลิศ หรือ นายพิพัทธ ชนะสงคราม หรือ นายทิฆัมพร ศรีจันทร กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

6 บริษัท หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด (ชือ่เดิม บริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด) ไดแก นายพิพัทธ ชนะสงคราม หรือ นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล หรือ 
นายเอกชัย ชัยเชดิชูกิจ หรือ นางสาวศิริพรรณ ชินวัฒน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

7 บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด ไดแก นายบากบั่น บุญเลศิ หรือ นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นางสาวภาวลิน ลิมธงชยั กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท   

8 บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ไดแก นายชัยรัตน ขวัญปญญา นายโรบิน แบเลเว็ลด หรือ นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด  
กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นายกุศล สังขนันท 
ลงลายมือชื่อรวมกับ นายชัยรัตน ขวัญปญญา นายโรบิน แบเลเว็ลด หรือ นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากบัดูแลการปฎิบัติงานของ

บริษัท (Compliance) 

1.  หัวหนางานตรวจสอบภายใน  

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ไดเห็นชอบในการวาจาง บริษัท เจ
พี ทิพ ออดิท จํากัด ใหปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัทประจําป 2564 โดยไดมอบหมายให นางสาวจุฑาภรณ 
ปราณีคุณากร ตําแหนงหัวหนางานและผูควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผู
ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด และนางสาวจุฑา
ภรณ ปราณีคุณากร แลวเห็นวามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเน่ืองจากมีความเปนอิสระ มีวุฒิ
การศึกษาดานบัญชีบัณฑิต มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการสอบบัญชีและดานการตรวจสอบภายในมาเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป และมีการเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ 
การพิจารณาและอนุมัติการแตงต้ัง ถอดถอน ปรับเปล่ียน/โยกยายและเลิกจางหัวหนางานตรวจสอบภายในท่ีวาจางจาก
ภายนอกน้ัน จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัทฯ ไดมอบหมายให นางสาววนิดา ริจิรวนิช เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่
ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในประจําป 2564   

บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากดั 

 บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด จัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 21/03/2556 โดยมีจุดมุงหมายใหบริการตรวจสอบภายในและวาง
ระบบบัญชี อาทิเชน งานตรวจสอบภายใน งานวางระบบบัญชี ภายใตการบริหารงานโดย นายทนงศักด์ิ  ประดิษฐาน พรอม
ทีมงาน โดยมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย จํานวน 3 คน และผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย จํานวน 3 คน โดย
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด ปฎิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอตอ
การปฎิบัติงานที่ดีถือปฎิบัติตามแนวทางปฎิบัติที่เปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ทีมงานตรวจสอบภายในประจําป 2564 
ประวัติรวมถึงประสบการณของผูเสนอราคา และทีมงาน (ที่สําคัญ) 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตร 
ที่เกี่ยวของ 

ประสบการณทํางาน ตําแหนง 

1 นางสาวจุฑาภรณ ปราณีคุณากร 
Ms. Jutaporn Praneekunakorn 
 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 
       Bachelor of Business Administration 

(Accountant) 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและ
การธนาคารมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

       Master of Business Administration 
M.B.A. 

 ผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย 
       Certified Professional Internal Audit of 

Thailand (CPIAT) 

พฤษภาคม 2563 - ปจจุบัน 
 

2560 - 2563 
 

2558 - 2560 
 
 

2555 - 2558 

ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด 
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 
บริษัท ออนเนอร ออดิท แอนด แอดไวซอรี่ จํากัด 
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
บริษัท บัญชีกิจ พีแอนดเอส คอนโซลิเดชั่น 
จํากัด 
ผูชวยหัวหนาสายตรวจสอบบัญชี 
บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส 
จํากัด (SEC License) 

หัวหนางาน 
และผูควบคุม
การปฏิบัติ 
งาน

ตรวจสอบ
ภายใน 

2 นางสาวศรัณยธิดา ลิขิตเลิศ 
Ms. Saranthida Likhitlurt 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

       Bachelor of Business Administration 
(Finance) 

2563 - ปจจุบัน 
 

2561 - 2563 
 

2559 - 2561 
 

2556 - 2559 

ผูชวยจัดการฝายตรวจสอบภายใน 
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด 
เจาหนาที่ตรวจสอบภายในอาวุโส 
บริษัท ออนเนอร ออดิท แอนด แอดไวซอรี่ จํากัด 
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด 

พนักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 
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ประวัติรวมถึงประสบการณของผูเสนอราคา และทีมงาน (ที่สําคัญ) 
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตร 

ที่เกี่ยวของ 
ประสบการณทํางาน ตําแหนง 

3 นางสาววรัญญา  คงรักษ 
Ms. Warunya  Khongrak 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขต
กําแพงแสน) 

       Bachelor of Managerial Accounting 

2562 - ปจจุบัน เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด 

พนักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

4 นายธีรเดช คงพันธ 
Mr.Teeradech Kongpan 

 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
       Bachelor of Accountancy 

2562 - ปจจุบัน 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด 

พนักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

5 นางสาวเดนิสา สนแยม 
Ms. Danisa Sonyeam 

 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
        Bachelor of Accountancy 

2564 - ปจจุบัน 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด 

พนักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

2.  หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให นางสาววนิดา ริจิรวนิช เลขานุการบริษัท ทําหนาที่ดูแลงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

  -ไมมี  - 
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เอกสารแนบ 5  นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่

  บริษัทไดจัดทําในเรื่องดังตอไปนี้ 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ โปรงใส และเปน
ธรรม โดยยึดม่ันในอุดมการณซึ่งไดถือปฏบิัติสืบเนื่องกันมาภายใตกรอบของนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ 
รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตาม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยจะไดกําหนดเปน
นโยบายที่ครอบคลุมถึงโครงสรางและขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท สิทธิและความเทาเทียม
กัน ของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหนาที่ในการกํากับใหบริษัทมีการเปดเผยขอมูลที่มีความ
เพียงพอ โปรงใส ใหแกผูถือหุนและสาธารณชนอยางสมํ่าเสมอ มีการกํากับควบคุมดูแลกิจการที่เปนระบบ สามารถ 
ตรวจสอบได และมีการควบคุมบริหารความเส่ียงเพื่อประโยชนสูงสุดแกนักลงทุน และยังคํานึงถึงเร่ือง จริยธรรมในการ 
ดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม 

สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญตอผูถือหุน และใหสิทธิผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายให
ขอมูลและขาวสารของบริษัทอยางถูกตองทั้งผานการประชุมผูถือหุนซ่ึงบริษัทจัดอยางนอยปละ 1 คร้ัง ผูถือหุนทุกคนมี
สิทธิ แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และรวมพิจารณาตัดสินในการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญตาง ๆ โดยท่ีบริษัทมีการ
อํานวยความสะดวก  แกผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการกําหนดใหมีการจัดประชุมใน วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 
ที่ผูถือหุนสามารถเดินทางมาไดโดยสะดวก โดยสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนลวงหนา และระบุเอกสารที่ตองใชแสดงตัว
ในการเขารวมประชุม บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมได โดยผูถือหุนสามารถ
มอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุม
ไดดวยตนเอง ในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ังจะมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมดวยทุกคร้ัง 
เพื่อตอบขอซักถามของที่ประชุมผูถือหุน โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผูแทนในฐานะประธานที่ประชุมจะ ไดจัดใหผูถือ
หุนไดมีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองที่เสนออยางเหมาะสม 

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินการของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท 
และจะเพ่ิมทางเลือกใหผูถือหุนทุกคร้ัง ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือ
หุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือผูรับมอบอํานาจเปนตัวแทนในการเขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนได 
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การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทฯ มีการเผยแพรทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชการเงินตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส เพื่อจะเปนประโยชนตอผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะห ทั้งนี้ 
บริษัทไดปรับปรุงขอมูลและขาวสารใหทันสมัยและเปนปจจุบันอยูเสมอ 

คุณภาพของรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลใหรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทําขึ้น มีขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง
ครบถวนในสาระท่ีสําคัญโปรงใส รวมท้ังไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการ
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปแลว 

ความสัมพันธกับผูลงทุน 

บริษัทฯ จัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) เพื่อเปนตัวแทนบริษัทในการติดตอส่ือสารกับผูถือหุน 
ผูลงทุนสถาบัน นักลงทุน นกัวิเคราะหหลักทรัพย และประชาชนท่ัวไป โดยการเผยแพรขอมูลผานหลายชองทาง เชน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งการเผยแพรขอมูลบน
เว็บไซตบริษัทที่ www.newsnetwork.co.th ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทโดยผานทางเว็บไซตของบริษัทที่ 
www.newsnetwork.co.th หรือที่ E-Mail Address : ir@newsnetwork.co.th หรือที่โทร. 02-273-8351 
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เอกสารแนบ 6  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดยอย 
 
1.  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมี
คุณสมบัติตามขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเปนผูมีประสบการณดานการบริหารกิจการ ดานบัญชี
และการเงิน และดานกฎหมาย จํานวน 3 ทาน ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยให
ความสําคัญกับการสอบทานใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหความสําคัญโครงสรางและ
กระบวนการทํางานขององคกรอยางเปนระบบ มุงเนนการเปนองคกรโปรงใส และสามารถสรางมูลคาเพิ่มในระยะยาว
อยางย่ังยืน โดยคํานึงถึงการตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสียอยางรอบดาน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ไดแก 
1.  นายโกศล   โพธิ์สุวรรณ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายพินิจ   วุฒิพันธุ       กรรมการตรวจสอบ 
3.  พลอากาศโทชาติชาย  รอดบุญพา   กรรมการตรวจสอบ 

 ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีการประชุม 5 คร้ัง การประชุมดังกลาวเปนการรวมประชุมกับ
ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการประชุมตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนวาระประจํา โดยรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2564 สามารถ
สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไดดังตอไปนี้ 

1. รายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2564 และงบการเงินรวม
ของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม รวมกับผูสอบบัญชี และฝายจัดการ โดยไดพิจารณาในประเด็นที่สําคัญและให
คําแนะนํารวมทั้งขอคิดเห็นที่เปนประโยชนเพื่อใหม่ันใจวากระบวนการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอง 
ครบถวน และเช่ือถือได มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอและทันเวลาสําหรับผูใชงบการเงิน ตลอดจนมีความ
สอดคลองกับกฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวของกับกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบถือ
เปนหลักปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ  

2. การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท เพื่อใหม่ันใจวาการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจทําใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการดําเนินงานของบริษัท วาเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อใหการทํารายการตาง ๆ มีความสมเหตุสมผลตามเงื่อนไขที่ตลาด
หลักทรัพยฯ กําหนดไวโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 

5.  การบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน นโยบาย
การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัทกับคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและฝายจัดการ รวมทั้งสอบทานประสิทธผิลของการบริหารความเส่ียงจากการรายงานการดําเนินงานของฝายจัดการ
ที่รับผิดชอบ และผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี ซึ่งทําใหเช่ือไดวาบริษัทมีการบริหารความเส่ียง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

6.  การกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใสสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนไดเสีย 

7.  การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความเปนอิสระของผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
แผนการตรวจสอบประจําป พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบใน
ประเด็นที่สําคัญ ใหคําแนะนําในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเหมาะสม
ของงบประมาณ  

8. การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทน 
-   คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและคาตอบแทนประจําป 2564 โดย

พิจารณาถึงคุณภาพงาน สถานะของผูสอบบัญชี และขอจํากัดที่มีสาระสําคัญ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อใหความม่ันใจวาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระและเปนกลางในการปฏิบัติงาน 

-   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู ดี จํากัด ใน
รอบระยะเวลาบัญชีปที่ผานมา พรอมทั้งพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชีเห็นวาเปนผูมีความเขาใจธุรกิจของบริษัทฯ เปน
อยางดี ประกอบวิชาชีพดวยความเปนกลาง เปนอิสระ และสงมอบงานตรงตอเวลาอยางสมํ่าเสมอ เห็นควรนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงต้ัง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง  
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 โดยสรุปในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางรอบคอบดวยความรู ความสามารถ และความ
เปนอิสระ โดยไดรับความรวมมือดวยดีจากคณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน ทําให
เช่ือไดวาบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปรงใส ชัดเจน เช่ือถือได มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ มีการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิผล ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง
เช่ือถือได รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 
 
 
 
 
 นายโกศล โพธิ์สุวรรณ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
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2.  รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 
เรียน ทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท จํานวน 3 คน 
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการผูมีอํานาจ 2 คน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
เปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีรายนามดังนี้ 

1. พลอากาศโทชาติชาย  รอดบุญพา    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
2. นายกุศล   สังขนันท   กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 
3. นายพิพัทธ   ชนะสงคราม กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทอยางครบถวน มุงม่ันปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเปนปจจัยที่สนับสนุน
การดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และย่ังยืน ไดรับความเชื่อม่ันจากผูมีสวนไดเสียเพื่อประโยชน
สูงสุดใหกับบริษัท 

 ในป 2564 ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 4 คร้ัง ซึ่งเปนไป
ตามระเบียบ การประชุมที่กําหนดไว และไดรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสาระสําคัญของการปฏิบัติหนาที่สรุปไดดังนี้ 

1.  ดานการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และไดพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
กรรมการที่ลาออกกอนครบวาระ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยอยางรอบคอบและถ่ีถวน โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ ประสบการณ ประวัติการทํางานที่ดี รวมทั้งมี คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร อันเปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กอนเสนอช่ือบุคคลที่เห็นวามีความเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทและที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณา 

2.  ดานการพิจารณานโยบายคาตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียง ไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดย
คาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ตองการ โดยจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมนั้นมีความสอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดยอย กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปพิจารณาในสวนของ
คาตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาใหสอดคลองกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเปน
หลัก 
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3.  ดานการกํากับดูแลกิจการ 
 -  คณะกรรมการสรรหาฯ ไดสงเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทให
สอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท  
 -  คณะกรรมการสรรหาฯ ไดสงเสริม สนับสนุน และเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย มีสวนในการเสนอวาระ
ประชุมผูถือหุน และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเขาเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาระยะเวลาไม
ตํ่ากวาสามเดือนกอนการประชุมผูถือหุนตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัท
รับทราบและไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหกระบวนการสรรหาบุคคลและ
พิจารณาคาตอบแทน มีความโปรงใส สรางความม่ันใจใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
 
 
 
 
 
 พลอากาศโท.............................................................. 
 
            (ชาติชาย รอดบุญพา) 
            ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
            บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
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3.  รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
เรียน ทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีภาระความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทํา
หนาที่กํากับดูแลงานดานการบริหารความเส่ียงตามที่ไดรับมอบหมาย ใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของบริษัท 
ตามนโยบายการบริหารความเส่ียง ในดานตาง ๆ ทั้งในสวนของความเส่ียงดานกลยุทธ ความเส่ียงดานสภาพคลอง ความ
เส่ียงดานปฏิบัติการ ความเส่ียงดานกฎหมาย และเกณฑความเส่ียงดานช่ือเสียง ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความเส่ียงดานอื่น ๆ ที่มีความเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจขององคกร ซึ่งดําเนินงานตามแนวมาตรฐานสากลภายใต
โครงสรางการกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหเช่ือม่ันไดวาการดําเนินงานของบริษัทบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง 
ที่เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอบริษัท จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

1. นายกุศล   สังขนันท   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
2. นายกฤษฎา  พฤติภัทร           กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายพิพัทธ  ชนะสงคราม กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นางสาวสุวิชา  แกวฟาเจริญ  กรรมการบริหารความเส่ียง 

 ในป 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทั้งหมด 6 คร้ัง มีการดําเนินการตามกรอบและนโยบาย
บริหารความเสี่ยงท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม
ปจจัยความเส่ียงที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินการของบริษัทอยางใกลชิด และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา พรอมใหคําแนะนําแกฝายบริหารใหดําเนินการตาง ๆ และรายงานตอคณะกรรมการเปนประจํา  

 เนื่องจากป 2564 สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงไมส้ินสุด ทําให
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตระหนักถึงการปองกันและเฝาระวังเพื่อใหสามารถบริหารจัดการความเส่ียงอยาง
ครอบคลุมในทุกมิติ ใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่วางไวภายใต
สถานการณดังกลาว รวมถึงไดพิจารณาการดําเนินการอนุมัติแผนจัดการความเส่ียงทุกมิติที่อาจกระทบตอการดําเนินการ
ของบริษัท เพื่อใหบริษัทดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่ต้ังไว ทั้งระยะส้ันและระยะยาว ติดตาม
กระบวนการบงชี้ และประเมินความเส่ียง การวางระบบควบคุม และแผนการจัดการความเส่ียง 

 นอกจากน้ีไดกํากับดูแลความเส่ียง โดยไดพิจารณาทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียง 
และกรอบโครงสราง การบริหารความเส่ียงขององคกร (Enterprise Risk Management Framework) ใหสอดคลองกับ 
รวมทั้งไดสอบทานการจัดทําระดับความเส่ียงที่ยอมรับได อีกทั้งดําเนินการสนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง และสงเสริมการเสริมสรางวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงใหเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการทํางานในทุกระดับ 
 
 
 นายกุศล สังขนันท 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 






