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GENERAL INFORMATION
ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย
: บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ชื่อยอหลักทรัพย
: NEWS
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย : วันที่ 8 ตุลาคม 2547
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 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
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจสื่อ และในสวนบริษัทประกอบธุรกิจดานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน 105,650,197,648 บาท
ทุนชําระแลว 75,650,197,648 บาท
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
นายทะเบียนหุน
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ตั้งอยูเลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ผูสอบบัญชีอนุญาต
บริษัท บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
นางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์ ทะเบียนเลขที่ 7881 หรือ
ทะเบียนเลขที่ 12258 หรือ
นางสาวชลธิชา เลิศวิไล
นางสาววราภรณ พันธภักดีนุพงษ ทะเบียนเลขที่ 12261 หรือ
นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ
ทะเบียนเลขที่ 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
นับตั้งแตป 2563-2564 เปนชวงเวลาแหงความยากลําบากของการทําธุรกิจ ในแทบทุกกิจการ อันเปนผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ที่ไดรับแรงกระแทกอยางหนักหนวงตอเนื่องมาจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยทั้งป 2564 จึงขยายตัวไดเพียงรอยละ 1.6 แมจะปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง
ถึงรอยละ 6.2 ในป 2563 แตยังถือเปนภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลงในแทบจะทุกดาน มีเพียงการสงออกเทานั้นที่
เติบโตขึ้นมาอยางกาวกระโดดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 18.8 ขณะที่การอุปโภคบริโภคสวนบุคคลเติบโตขึ้นเพียงรอยละ 0.3
เทานั้น เชนเดียวกับการลงทุนโดยรวมที่ขยายตัวไดเพียงรอยละ 3.4 และอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.2
ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นชัดวา แทบทุกภาคสวนตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย การปด
กิจการ การลดขนาดองคกร การเลิกจางพนักงาน เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะผลประกอบการของแตละบริษัท
ลดลงอยางมาก จนกระทบตอกระแสเงินสด ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายไดทําไดเพียงแคประคองตัวรอด อาจจะมีบาง
กลุมธุรกิจที่ไดรับอานิสงสจากพฤติกรรมของผูคนที่แปรเปลี่ยนไป จากการปดเมือง ปดประเทศ และมาตรการ Work From
Home ของภาครัฐ นํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่เนนความสะดวก บริการที่รวดเร็ว จนขยายตัว
อยางกาวกระโดดจากการปรับแผนธุรกิจ
ในกลุ มธุ ร กิจ สื่อ สารมวลชนแบบดั้ง เดิ ม ทุก สถาบัน ที่ ไ ดรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
(Technology Disruption) มาหลายป นับตั้งแตภูมิทัศนของการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป จากเทคโนโลยีแพลตฟอรมรูปแบบ
ของสื่อดิจิทัลตาง ๆ สงผลใหการดําเนินธุรกิจของสื่อกระแสหลักอยาง ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ยังคงตองปรับตัว
อยางรุนแรงภายใตพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี และงบประมาณดานการโฆษณาประชาสัมพันธที่
ลดลงอยางรุนแรงที่สุดในรอบ 30 ป
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ผลกระทบของสถานการณ โ ควิ ด -19 ทํ า ให ธุ ร กิ จ สื่ อ ต อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ปรั บ ขนาดองค ก ร ควบคุ ม
คาใชจาย ปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลง
และตองการขอมูลแบบ Real Time โดยหันมาเนนการพัฒนาสื่อออนไลนในเครือขายทุกรูปแบบใหมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อ
ตอบโจทยของผูบริโภคสื่อที่ตองการขอมูลขาวสารถึงตัวที่รวดเร็วมากขึ้น แตจนถึงปจจุบัน รายไดที่เกิดขึ้นจากสื่อออนไลน
สื่อดิจิทัลในแพลตฟอรมตาง ๆ แมจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ยังไมสามารถทดแทน หรือชดเชยรายได
โฆษณาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได
นอกจากนี้ สื่อดิจิทัลที่ตองไปพึ่งแพลตฟอรมดิจิทัลยังตองปรับตัวปฏิบัติตามเงื่อนไขของผูออกแบบ
แพลตฟอรมทําใหตองสูญเสียอัตลักษณในการนําเสนอขอมูลขาวสาร เพราะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข กติกา จึงจะ
สามารถเพิ่มจํานวนผูเขาถึงสื่อ และรายไดจาก Ad Network ที่มีการจัดสรรมาผานระบบออนไลน ตลอดระยะเวลา 1 ปที่
ผานมา บริษัทฯ และธุรกิจสื่อในเครือของบริษัทไดปรับเปลี่ยนการทํางานดานธุรกิจสื่อในทุกรูปแบบเพื่อใหสามารถตอบรับ
กับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผูคนในสังคมไทย แมยังคงรักษาความเขมแข็งของการทําหนาที่สื่อที่สามารถสรางความ
แตกตางในการนําเสนอ ผานสิ่งพิมพ แพลตฟอรมดิจิทัล ทีวี ออนไลน การจัดสัมมนาออนกราวด การจัดสัมมนาออนไลน
(Virtual Seminar) จนสามารถประคับประคองธุรกิจในกลุมใหสามารถตอบโจทยทางธุรกิจและพฤติกรรมของประชาชนที่
ตองการขอมูลแบบ Real Time อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนทําใหธุรกิจสื่อเริ่มดีขึ้นตามลําดับ แตการเปลี่ยนแปลง
ปรับตัวของบริษัทฯ เปนเพียงแคการเริ่มตนนับหนึ่งเทานั้น ยังจะมีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินธุรกิจที่มากขึ้นกวานี้เพื่อ
สรางโอกาสทางธุรกิจใหกับองคกร และมุงมั่นในการหาทางสรางผลตอบแทนที่ดีกวาใหกับผูถือหุนที่ใหการสนับสนุนมา
อยางตอเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงชุดแรก เปนการตัดขายธุรกิจที่ไมสามารถสรางรายไดหรือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดย
ในป 2564 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดมีการจําหนายไปซึ่งธุรกิจ ที่ไมมีรายไดและผลกําไร และ
ธุรกิจที่ไมไดมีความสอดคลองกับธุรกิจ ที่บริษัทฯ กําลังมุงเนนในปจจุบัน เพื่อลดภาระคาใชจาย อาทิเชน ขายเงินลงทุนใน
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (NMG) ซึ่งประกอบธุรกิจสิ่งพิมพและจัดจําหนายหนังสือพิมพ และใหบริการ
ดานสื่อโฆษณาและขาวสารออกไป ในชวงเดือนมิถุนายน 2564
จําหนายบริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด (GG) ซึ่งเดิมคือ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น 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
การสื่อสาร โดยใหบริการดาน กิจกรรมสํานักขาวสื่อโสตทัศน เพราะผลการดําเนินการของ NAT ในชวงที่ผานมา มีผล
ขาดทุนจากการดําเนินงานมาโดยตลอด อี กทั้งเงิน ลงทุนในการพัฒ นาแอพพลิเคชั่นบางสว นตองถู กตัดจําหน า ยไป
เนื่องจาก Software ที่บริษัทฯ พัฒนาแลวยังไมสามารถใชงานไดจริง หากจะดําเนินการใหเปนไปตามที่วางไว NAT
จะตองลงทุนเพิ่มอีกมาก เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหสามารถแขงขันได และไมมีความแนนอนวาจะสําเร็จไดตามเปาหมาย
ที่วางไว
การเปลี่ยนแปลงชุดที่สอง เปนการปรับธุรกิจที่เคยวางแผนไวในเรื่องธุรกิจบริการ เพื่อใหตอบรับกับ
สถานการณทางเศรษฐกิจที่แปรเปลี่ยนไป โดยหากยังจํากันไดในป 2563 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) และบริษัทในเครือ ไดมีการเขาลงทุนในบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด (WVT) ซึ่งทําธุรกิจโรงแรมเมอรเคียว
กรุงเทพ มักกะสัน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยคาดวาจะสามารถ
สรางโอกาสทางธุรกิจใหกับบริษัทได แตทวาผลพวงจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยาวนานและรุนแรงไดสงผลให
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศเผชิญภาวะการหดตัวลงอยางตอเนื่อง ในป 2564 บริษัทฯ จึงไดปรับแผนการ
ทําธุรกิจอีกรอบดวยการขายธุรกิจโรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพ มักกะสัน ออกไปในราคาที่สมเหตุสมผล สามารถทํากําไร
จากการขายอยูราว 2%
การเปลี่ยนแปลงชุดที่สาม เปนการลงทุนทางธุรกิจเพื่อสรางอนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดมีการ
อนุมัติใหบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จัดตั้งบริษัทยอยทางออม 2 บริษัท ประกอบดวย
1. จัดตั้ง บลน. ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด (TCAP) เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง (การเปนนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน) และทําธุรกิจในการเปนนายหนา ตัวแทน ตัวแทนคาตางประเทศในกิจการและธุรกิจ
ทุกประเภท รวมถึงธุรกิจประกันภัย และการหาสมาชิกใหสมาคมและการคาหลักทรัพยซึ่งไดรับใบอนุญาตจากสํานักงาน
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (กลต.) ให เ ปลี่ ย นชื่ อ เป น “บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย น ายหน า ซื้ อ ขายหน ว ยลงทุ น
ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด” (“TCAP”) แลว
2. จัดตั้ง บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก (ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร) การประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภท (1) การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
(2) การคาหลักทรัพย (3) การจัดจําหนายหลักทรัพย (4) การเปนที่ปรึกษาการลงทุน (5) การจัดการกองทุนรวม (6) การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล (7) กิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย (8) การจัดการเงินรวมลงทุน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยแบบ ส หมายถึงการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภท (1) การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (2) การเปนผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (3) การเปนที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายลวงหนา (4) การเปนผูจัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายลวงหนา ปจจุบันอยูระหวางการยื่นขอใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ กับ สํานักงานฯ กลต. และอยูระหวาง
การดําเนินการซื้อขายสิทธิการเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Broker Seat)
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
สารจากประธานกรรมการ
ในฐานะประธานกรรมการและตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนแจงผูถือหุนวาการลงทุนในสองบริษัทนั้นจะ
ตอบโจทยของการปรับเปลี่ยนองคกรในอนาคต โดยจะมีการบูรณาการทํางานของบริษัทยอยที่ Synergy ในแตละองคกรที่
มีจุดแข็งแตกตางกันเพื่อใหสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการสราง Community หรือชุมชนขึ้นมาเพื่อตอบโจทยการทําธุรกิจ
ซึ่งผูถือหุนและพันธมิตรทางธุรกิจ จะเริ่มเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของบริษัทฯ 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 เมื่อเทียบกับปกอนซึ่งมี
รายไดรวม 122.51 ลานบาท ลดลงประมาณ 29.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.05 และมีรายไดดอกเบี้ยรับและรายไดอื่น
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 เมื่อเปรียบเทียบกับป
กอน ซึ่งมีจํานวน 96.16 ลานบาท ลดลง 39.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.60 บริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานรวม
88.40 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนที่มีคาใชจายราว 108.48 ลานบาท คาใชจายลดลง 20.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ
18.51 มีรายการโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยอีก จํานวน 0.71 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอนที่มี 21.17 ลาน
บาท ลดลง 20.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.65 บริษัทฯ มีการรับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมอีกจํานวน
41.21 ลานบาท และมีตนทุนทางการเงินรวม 0.91 ลานบาทในปปจจุบัน นอกจากนี้ในป 2564 บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุน
จากการดําเนินงานที่ยกเลิกจํานวน 1.22 ลานบาท
ในภาพรวมของการดําเนินงานนั้น บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวดป 2564 ที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด
โดยมีกําไรจากการดําเนินงานรวม 97,270,000 บาท จากป 2563 ที่ขาดทุนอยูราว 37,808,000 บาท คิดเปนอัตรากําไร
สุทธิตอหุน 0.00129 บาท จากปกอนหนาที่ขาดทุนสุทธิตอหุนราว 0.00054 บาท
อยางไรก็ตาม ในป 2564 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป จํานวน 6.56 ลานบาท เมื่อเทียบ
กับปกอนที่มีกําไร จํานวน 6.62 ลานบาท ทําใหกําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป ลดลงราว 0.06 ลานบาท
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
สารจากประธานกรรมการ
ในทายสุดนี้ ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนวา คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะ
ปรับเปลี่ยนการทํางาน การบริหารงานในองคกรใหมีขีดความสามารถในการทําธุรกิจอยางเต็มที่ แมจะมิใชเปน
การทรานฟอรมองคกรในทางธุรกิจอยางเต็มรูปแบบ แตการลงทุนปรับเปลี่ยนของบริษัทในการทําธุรกิจหลังจากนี้ไป จะทํา
ใหผูถือหุน พนักงาน พันธมิตร คูคาทั้งหมดไดประโยชนสูงสุด และใครขอยืนยันตอผูถือหุนทุกทานวา คณะกรรมการจะ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง จักทําหนาที่ในฐานะของกรรมการบริษัทในการกํากับทางนโยบายการทําธุรกิจดวย
ความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค ข อ บั ง คั บ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ต อ
สาธารณะและผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ตองมีความรับผิดรับชอบทั้งตอผูถือหุน
พันธมิตรทางธุรกิจ คูคา พนักงาน และผูคนในสังคมที่มีสวนไดสวนเสียตอการทําธุรกิจ เพื่อใหบริษัทฯ เติบโตไดอยาง
มั่นคง
ไมวาสถานการณทางเศรษฐกิจจะผันผวนอยางไร คณะกรรมการบริษัทขอยืนยันวาจะใชประสบการณ
ปญญา ความรูความสามารถที่มี นําพาองคกรฝาคลื่นลมแหงมรสุมนี้ใหได 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
วิสัยทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศน
การกาวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความหลากหลาย ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

มุงมั่นทํางานอยางมืออาชีพ
ไมหยุดพัฒนา แสวงหาโอกาสใหม ๆ
เชื่อมโยงพันธมิตร สรางเครือขายธุรกิจใหครบวงจร
เสริมสรางศักยภาพ เพื่อดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
เขาถึงกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited

อัตราสวนทางการเงิน
หนวย
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง

2564

2563

2562

เทา

1.12

0.47

3.70

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

เทา

1.12

0.47

3.68

อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา

ครั้ง

2.62

2.17

5.59

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

139.00

168.00

65.00

อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ

ครั้ง

42.24

32.64

39.91

ระยะเวลาในการจําหนาย (ขาย) สินคา

วัน

9.00

11.00

9.00

อัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา

ครั้ง

2.66

2.33

2.93

ระยะเวลาจายชําระหนี้

วัน

137.00

157.00

125.00

ระยะเวลาที่ตองใชลงทุน (Cash Cycle)

วัน

11.00

22.00

(51.00)

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

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม

%

11.58

(4.12)

69.83

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

%

68.77

(33.59)

343.16

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม

ครั้ง

0.11

0.13

0.46

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

เทา

0.14

0.52

0.24

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย

เทา

154.23

(61.43)

-

อัตราการจายเงินปนผล

%

-

-

-

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

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

สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุมบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสื่อเปนธุรกิจหลัก โดยในสวนบริษัท นิวส
เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการจําหนาย ติดตั้ง และพัฒนาระบบสารสนเทศในดานของซอฟตแวร
รวมถึงใหคําปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) ทั้งการวางระบบเครือขาย (Network)
การจัดหาอุปกรณ (Hardware) และพัฒนาโปรแกรม (Software Development) ตามความตองการของลูกคา เพื่อเปนการ
สรางความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑและความไววางใจในการใหบริการของบริษัทฯ เราจึงมีความมุงมั่นในการใหบริการตาง ๆ ใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน ตอมาบริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญของการเติบโตของธุรกิจสื่อ จึงไดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสื่อ รวมถึงการ
ลงทุนธุรกิจที่มีสินทรัพยที่มีตัวตนหรือถาวรหรือที่ไมไดพึ่งพาความสามารถของบุคลากรเพียงอยางเดียวเพื่อสงเสริมความ
มั่นคงและเสถียรภาพอยางยั่งยืนของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดพิจารณาทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ
โดยป 2564 บริษัทฯ เห็นวายังใหวิสัยทัศนและพันธกิจไวเหมือนเชนปกอน
วิสัยทัศน
การกาวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความหลากหลาย ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

มุงมั่นทํางานอยางมืออาชีพ
ไมหยุดพัฒนา แสวงหาโอกาสใหมๆ
เชื่อมโยงพันธมิตร สรางเครือขายธุรกิจใหครบวงจร
เสริมสรางศักยภาพ เพื่อดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
เขาถึงกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ป 2553

 บริษัทฯ ขยายธุรกิจและเปดบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น ไดแก บริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด และบริษัท
โซลูชั่น คอนเนอร อินเตอรเนชั่นแนล 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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News Network Corporation Public Company Limited

ป 2554

 เดือนมกราคม ยายสํานักงานมาที่ เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อรองรับจํานวนพนักงานของบริษัท
ที่เพิ่มขึ้น
 เดือนมกราคม บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด (บริษัทยอย) ซื้อหุนสามัญในบริษัท รวมมือรวมใจ
จํากัด จากผูถือหุนเดิม รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
 บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทยอย) ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด เมื่อวันที่ 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 คอรปอเรชั่น จํากัด (บริษัทยอย) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100
ลานบาท เปน 200 ลานบาท ซึ่งเปนการเพิ่มทุนโดยผูถือหุนกลุมเดิม

ป 2555

 เดือนธันวาคม บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด (บริษัทยอย) ลงทุนในบริษัทใหมชื่อ บริษัท สปริง
นิวส เทเลวิชั่น จํากัด
 เดือนธันวาคม บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) ไดรับการแตงจาก AHAINC CO., LTD.
ประเทศเกาหลี 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 ครั้งที่ 3 (Re-Certification) จาก Bureau
Verities Certification(Thailand) Ltd. วากระบวนการทํางานของบริษัทไดมาตรฐาน ISO 9001:2008
 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ไดเขารวมประมูลขอรับใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนทางธุรกิจระดับชาติ (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 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท
นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อยอหลักทรัพยจากเดิม “SLC” เปน “NEWS”
และไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว 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) ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอย
ทางออม ไดแก บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา ฐานเศรษฐกิจ เพื่อผลิต
และจําหนายหนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ เปนระยะเวลา 30 ป
 เดือนธันวาคม บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาความรวมมือ กับบริษัท
เทอรเนอร บรอดคาสติ้ง ซิสเท็ม เอเชีย แปซิฟค อิงค ซึ่งเปนผูบริหารสถานีโทรทัศน ซีเอ็นเอ็น อินเตอร
เนชั่นแนล ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค เพื่อเปนพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

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 ไดยื่นหนังสือขอคืนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
เพื่อใหบริการในระบบดิจิตอล จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) ภายใตคําสั่งหัวหนา คสช ที่ 4/2562
 เดือนมิถุนายน สํานักงาน กสทช. ไดมีหนังสือแจงเห็นชอบการคืนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อให
บริการในระบบดิจิตอลของ บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
 เดือนสิงหาคม ไดยุติการใหบริการโทรทัศนดิจิตอล เมื่อวันที่ 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 คอรปอเรชั่น จํากัด (บริษัทยอย) ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด
 บริษัทฐานเศรษฐกิจมัลติมีเดีย จํากัด จัดตั้งบริษัทยอยทางออมแหงใหม ไดแก บริษัท ฐานเศรษฐกิจ
แคปปตอล จํากัด ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจการเปนนายหนา ตัวแทน ตัวแทนคา
ตางประเทศในกิจการและธุรกิจทุกประเภท รวมถึงธุรกิจประกันภัย รวมถึงรวมลงทุนในบริษัท แนทบิส
สิเนส คอนเน็คท จํากัด ซึ่งใหบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ผานระบบ
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ
 บริ ษั ท ฯ ยุ ติ ก ารดํ า เนิ น งานส ว นงานธุ ร กิ จ ชี ว อนามั ย เนื่ อ งจากจํ า หน า ยหุ น ที่ ถื อ อยู ใ นบริ ษั ท
เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด (บริษัทยอย) ในชวงปลายเดือนกรกฎาคม
 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเลิก บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) ซึ่งไมมีการดําเนินงานแลว
 เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจาก 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 ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยไดเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 ของหุนทั้งหมดของบริษัท เว็ลธ
เวนเจอรส จํากัด รวมถึงไดรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูยืมของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด เปน
จํานวนเงิน138,450,599.71 บาท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
 บริษัทฯ ไดรับเงินจากการขายหุนที่ถืออยูในบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด (ปจจุบันชื่อ บริษัท ไทย นิวส
แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด) จํานวนเงิน 164,403,759.95บาท เมื่อเดือนธันวาคม 2563
โดยมีขอตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในหุนที่ซื้อขายในวันที่ 29 มกราคม 2564

ป 2564

 เดือนมกราคม ไดโอนกรรมสิทธิ์ในหุนของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ใหกับผูถือหุนตามสัญญา
 เดือนมีนาคม บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอย) ไดจัดตั้งบริษัทยอยทางออมแหง
ใหม ไดแก บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท เปนธุรกิจซื้อขายหลักทรัพยแบบ
ครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ในรูปแบบของ Application ที่ไดทําการพัฒนาขึ้น
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 เดือนเมษายน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดรับใบอนุญาตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ
แคปพิตอล จํากัด”
 เดือนมิถุนายน บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 74,628,861,756บาท เปน 75,650,197,648 ซึ่ง
เปนการเพิ่มทุนตามการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 6 (NEWS-W6)
 เดือนมิถุนายน บริษัท ฯ ไดมีการจําหนายไปซึ่ง หุนสามัญ ของบริษัท เนชั่น มั ลติมีเดีย 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 บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน 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 และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม
75,650,197,648 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 105,650,197,648 บาท
 เดือนธันวาคม ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการ
จําหนายไปซึ่งหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท 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 ซึ่งคาดวาการซื้อขายจะ
เสร็จสมบูรณในตนป 2565
 เดือนธันวาคม บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดเขาทําธุรกรรมซื้อขายและรับโอน
ทรัพยสิน (Broker Seat) กับบริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) จํานวน 120 ลาน
บาท ซึ่งรายการดังกลาวถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยมีการชําระเงินมัดจําไปแลวจํานวน 50
ลานบาท
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1.3

การใชเงินทีไ่ ดจากการเสนอการขายตราสารทุนเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม
-ไมมี –

1.4

ขอผูกพันที่บริษัทใหคํามั่นในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยหรือเงื่อนไขการขอนุญาต
ของสํานักงาน (ถามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย (ถามี)
-ไมมี –

1.5

ขอมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ชื่อยอหลักทรัพย

NEWS

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

วันที่ 8 ตุลาคม 2547

ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 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

Type of Business and Nature of Operation

สื่อ จําหนาย ติดตั้ง และพัฒนาซอฟตแวรและใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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
1.6.1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางรายได

(หนวย : พันบาท)

สินคาและบริการ

ดําเนินการโดย

สวนงานธุรกิจจําหนายสินคา เทคโนโลยี
และใหบริการปรึกษา และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ
ผลิตภัณฑซอฟตแวร
ผลิตภัณฑฮารดแวร
การบํารุงรักษาและบริการอื่น
สวนงานธุรกิจสื่อ
โทรทัศนระบบสื่อดิจิตัล
ผลิตรายการวิทยุ
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ
โฆษณาออนไลนบน
แพลตฟอรมโซเชียล

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)

สวนงานธุรกิจจําหนายและใหบริการ
ติดตั้ง
ระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และตรวจสอบชีวอนามัย

2564
จํานวน
%
เงิน
100
0.11

2563
จํานวน
%
เงิน
-

2562
จํานวน
%
เงิน
1,129
0.35

บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด (ชื่อเดิมบริษัท
สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด) (ขายเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยในระหวางป 2564)
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด (ขายเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยระหวางป 2564)

92,952

99.89

99,282

81.04

262,015

80.52

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิ
เกรเตอร จํากัด (ขายเงินลงทุนใน บริษัท
ยอยในระหวางป 2563)
รวม

-

-

23,226

18.96

62,264

19.13

93,052

100.00

122,508 100.00

325,408 100.00

หมายเหตุ
- ในป 2564 บริษั ทฯ และบริษัทยอ ย ดําเนินธุรกิจประกอบดวย 2 สวนธุรกิ จ ได แก สวนงานธุรกิจจําหน ายสิน คาเทคโนโลยีและ
ใหบริการปรึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศ และสวนงานธุรกิจสื่อ ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน สําหรับสวนงานธุรกิจจําหนายและ
ใหบริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย ไดมีการขายบริษัทยอยที่ดําเนินงานในสวนนี้ออกไปในระหวางป 2563
- สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยีและใหบริการปรึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศ มีสัดสวนรายไดรอยละ 0.11 สวนงาน
ธุรกิจสื่อ มีสัดสวนรายไดรอยละ 99.89 สวนงานธุรกิจจําหนายเครื่องมือและอุปกรณ และใหบริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
ตรวจสอบชีวอนามัย มีสัดสวนรายไดรอยละ 0.00
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1.6.2 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
1.6.2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจสื่อเปนธุรกิจหลักโดยในสวนของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจดานเปนผูใหบริการดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงสรางธุรกิจแบงไดดังนี้
1. ธุรกิจสื่อ
1.1 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และจัดงานสัมนาและอบรมดานวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งดานธุรกิจ
1.2 ใหบริการผลิตเนื้อหา (Content Provider) ผานชองทางสื่อใหมและสื่อโซเชี่ยล เชน เว็บไซต, สื่อออนไลน
และสื่อผานโทรศัพทมือถือ เปนตน โดยขณะนี้อยูระหวางการทบทวนธุรกิจ
1.3 ธุรกิจใหบริการขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ผานระบบแอพพลิเคชั่นโทรศัพทมือถือ
1.4 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการในระบบดิจิตอล จาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ซึ่งปจจุบันบริษัท สปริงนิวส
เทเลวิชั่น จํากัด ไดคืนใบอนุญาตฯ และยุติการดําเนินธุรกิจใหบริการผานสื่อโทรทัศน
1.5 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด เดิมดําเนินงานดานผลิตรายการโทรทัศน และบริหารสื่อโฆษณา โดยปจจุบันได
ยุติการดําเนินงานแลว
1.6 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด เดิมดําเนินงานสถานีวิทยุ "สปริงเรดิโอ" และการรับดําเนินการดาน
สื่อประชาสัมพันธใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนโดยปจจุบันไดยุติการดําเนินการแลว
1.7 บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด (บริษัทรวม) ใหบริการขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงิน และ
การลงทุน (ไดมีการขายเงินลงทุนออกไปในระหวางป 2564)
2. กลุมธุรกิจเทคโนโลยี
บริ ษั ท ฯ ได มี ก ารจั ด หาโซลู ชั่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ นวั ต กรรมเข า มาเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นหรื อ ต อ ยอดสิ น ค า ทางด า น
นวัตกรรมตาง ๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการในเรื่องความทันสมัยและแปลกใหมใหกับลูกคา รวมถึงเพื่อนํา
เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยในการบริการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือการนําเสนอตาง ๆ มีความรวดเร็ว ชัดเจน
ประหยัด และดึงดูดใจมากขึ้น รวมถึงชวยเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑหรือบริการของลูกคาได
3. กลุมธุรกิจผลิตภัณฑฮารดแวร รวมทั้งงานพัฒนาและวางระบบ
บริษัทฯ ขายพวงอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมไปกับผลิตภัณฑซอฟตแวร โดยเปนการ
ขายในงานโครงการที่มีขอกําหนดใหบริษัทเปนผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวมทั้งซอฟตแวรและฮารดแวรเขาดวยกัน
รวมถึงงานบริการออกแบบ จัดหา พัฒนา และติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศ เชน ระบบจัดเก็บขอมูล ระบบ
รั ก ษาความปลอดภั ย ของข อ มู ล ระบบเชื่ อ มต อ เครื อ ข า ยภายในและนอกองค ก ร (เช น Intranet, LAN, WAN, Unified
Communication) และระบบซอฟตแวรบริหารจัดการและสารสนเทศ เปนตน

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

Page 19

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

4. กลุมธุรกิจใหม
เพื่อลดการกระจุกตัวของแหลงรายไดเพียงกลุมธุรกิจสื่อ บริษัทฯ จึงไดพิจารณาขยายชองทางหารายไดโดยการ
พิจารณาเขารวมลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงและไมพึ่งพาธุรกิจที่อาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีหรือความตองการอยางรวดเร็ว (Disruption)
4.1 บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด (บริษัทรวม) ประกอบธุรกิจโรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพ มักกะสัน เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยาวนาน บริษัทฯ จึงไดปรับแผนการทําธุรกิจ โดยทําการขายธุรกิจ
โรงแรมออกไป
4.2 บริษัท หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด (บริษัทยอยทางออม)
ประกอบธุรกิจประเภทกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย โดยใหบริการดานกิจกรรมการจัดการหลักทรัพยการลงทุนและ
กองทุน (ยกเวน กองทุนบําเหน็จบํานาญ)
4.3 บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ประกอบธุรกิจใหบริการดานนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
แบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
1.7
1.7.1

การตลาดและการแขงขัน
นโยบายการแขงขันและจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท
1. ธุรกิจสื่อ มีบริษัทยอยทางออมและบริษัทรวมของบริษัทฯ เปนผูดําเนินงาน โดยมีรายไดหลักมาจากคาโฆษณา
การรับจางทํา Content ในสวนรายไดจากสื่อสมัยใหม รวมถึงรายไดรองมาจากการจัดสัมมนา หรืองาน Events ตาง ๆ ตาม
ความตองการของลูกคา ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดสื่อออนไลนเติบโตคอนขางสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสถานการณโควิด-19 แต
ในขณะเดียวกันก็มีผูประกอบการรายเล็กรายนอยที่แขงขันกันอยู รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิธีการบริโภคสื่อ
ของกลุมเปาหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสื่อหลักเปนสื่อออนไลนและสื่อโซเชี่ยล บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายเพื่อใหธุรกิจสื่อ
ในเครือสามารถแข็งขันในตลาดได ดังนี้
 การจัดสัมมนาและอีเวนท โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและการลงทุน
 เพิ่มการหารายไดผานสื่อออนไลน
นโยบายเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ รุ ก ตลาดสื่ อ ใหม ห รื อ สื่ อ อิ น เตอร เ น็ ต อย า งเต็ ม รู ป แบบ โดยขยายสั ด ส ว นของเนื้ อ หาที่ จ ะ
ตอบสนองไลฟสไตลของผูบริโภคและเขาถึงกลุมผูบริโภคมากขึ้น ทั้งในสวนเนื้อหาดานเศรษฐกิจ สุขภาพ และเนื้อหาขาวที่
เจาะลึก ทันเหตุการณ ที่อยูในความสนใจของสังคม รวมถึงการขยายฐานรายไดจากการจัดสัมมนาหรืออีเวนทเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ หากสถานการณโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย คาดการณวาเศรษฐกิจโดยรวมนาจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น
ภาพรวมของสื่อนิวมีเดีย การจัดสัมมนา ในป 2565 จะมีสัดสวนการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และคาดวารายไดของกลุมบริษัทฯ
จะมีแนวโนมดีขึ้น
2. ธุรกิจเทคโนโลยี ที่บริษัทฯ ดําเนินการอยู โดยถือวาอยูในธุรกิจที่มีการแขงขันและมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางสูง
โดยมีปจจัยหลักมาจากตลาดบริการสื่อสาร โดยเฉพาะการใชงานผานสื่อออนไลนและโมบายอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนผลมาจาก
ความนิยมรับขาวสารทางสื่อออนไลนและสื่อโซเชียลมีเดียในชวง Work From Home มากขึ้น ในขณะที่ตลาดคอมพิวเตอรมี
การนํา Artificial Intelligence (AI) cloud computing และ big data เพื่อนํามาจัดการและวิเคราะหขอมูลขององคกรขนาด
กลางและขนาดใหญเพิ่มขึ้น ซึ่งเดิมบริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจ โดยเนนดาน System Integration โดยเปนผูจัดหาทั้ง
ฮารดแวร ซอฟทแวร ระบบสื่อสารเครือขาย และการใหบริการอยางครบวงจร แตดวยการแขงขันที่ผูประกอบการรายใหญหัน
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มาทํา ดาน System Integration เองมากขึ้น บริษัทฯ จึงอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการเขารวมเปนพันธมิตรใน
โครงการตาง ๆ ที่สามารถนําเทคโนโลยีอันจะเปนการตอขยายโอกาสทางการตลาดของบริษัทฯ ใหไดมากขึ้น
3. ธุ ร กิ จ ใหม โดยเป น กลุ ม ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม ไ ด พึ่ ง พาเทคโนโลยี หรื อ พึ่ ง พาบุ ค ลากรเพี ย งอย า งเดี ย ว ได แ ก ธุ ร กิ จ
FinTech ภายใตโครงสรางบริหารของ NEWS ที่ตั้งใจที่จะเปนผูใหบริการรายแรก ๆ ของประเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการเขาถึงกลุมผูใชบริการไดกอน พรอมครอบครองสวนแบงทางการตลาดไดครอบคลุม ซึ่งจะสามารถชวยใหนักลงทุน
สามารถมีอิสระในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น และเปนนวัตกรรมใหมของธุรกิจทางการเงิน โดยพัฒนามาจาก pain point ที่
บรรดานักลงทุนหรือผูใชบริการทางการเงินเคยเจอ
1.7.2

นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการ
เนื่องจากกลุมบริษัทมีบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจสื่อมวลชนหลากหลายดานจึงมีผลิตภัณฑและบริการดานเนื้อหาที่มี
ความเฉพาะตัวและมีการผสมผสานหลากหลายของรูปแบบขอ มูล แมวา ลูกคารายใหญ ยังคงเปนบริษัทขายสื่ อโฆษณา
(Media Agencies) ก็ตาม แตแนวโนมของลูกคาที่ติดตอตรงก็มีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การทําการตลาดจึงตองมีเปาหมายเพื่อใหมี
ผูชมที่มีกลุมเปาหมายความหลากหลายมากขึ้น เพื่อใหผูบริโภคและลูกคาทุกเพศทุกวัยไดรับรูในภาพลักษณและเอกลักษณ
ของเนื้อหาของบริษัทฯ อันทําใหจะไดรับความนิยมในวงกวางมากขึ้น
นอกจากนี้ ในธุรกิจ Fintech บริษัทฯ ไดพัฒนามาจาก pain point ที่บรรดานักลงทุนหรือผูใชบริการทางการเงินเคย
เจอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเขาถึงกลุมผูใชบริการไดกอน ซึ่งจะเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันในตลาดให
เพิ่มมากขึ้น
1.7.2.1 สถานะการแขงขันภายในอุตสาหกรรมสื่อและการจัดสัมมนาหรืออีเวนท
เนื่องจากแนวโนมสื่อออนไลนที่มีการเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงความนิยมและผลตอบรับจากการจัดสัมมนา
หรืออีเวนทที่มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น อาจสงผลกระทบตอธุรกิจในเครือของบริษัท ดังนั้นกลุมบริษัทฯ จึงมุงเนนการจัดหาพันธมิตร
เพื่อลดอัตราการแขงขันและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันในตลาดใหเพิ่มสูงขึ้น
1.7.2.2 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
กลุมธุรกิจสื่อ บริษัทยอยของบริษัทเปนผูผลิตเนื้อหารวมถึงดูแลสื่อในเครือดวยตนเอง 100% ในสวนธุรกิจเทคโนโลยี
บริษัทฯ จะจัดหาจากคูคาที่เชื่อถือได
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1.7.2.3 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
อุปกรณ
งบการเงินรวม
สวนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื่องตกแตง ติดตั้ง
และเครื่องใชสาํ นักงาน

ยานพาหนะ

อุปกรณ

บาท

บาท

บาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
16,527,491.39
607,200.00
ซื้อสินทรัพย
350,000.00
3,067,265.69
จําหนายสินทรัพย
(981,300.13)
ตัดจําหนายสินทรัพย
(3,847,507.82)
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
(717,000.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
350,000.00
14,048,949.13
607,200.00
คาเสื่อมราคาสะสม
(14,127,808.66) (607,199.00)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(32,027.31)
(487,340.00)
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่จําหนาย
673,736.49
คาเสื่อมราคาสะสมสาหรับสวนที่ตัดจําหนาย
2,416,485.04
คาเสื่อมราคาสะสมลดลงจากการจําหนาย
เงินลงทุนในบริษัทยอย
681,150.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(32,027.31)
(10,843,777.13) (607,199.00)
มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
317,972.69
3,205,172.00
1.00
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ป 2564 (รวมอยูในตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 0.21 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 0.41 ลานบาท)

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

สินทรัพยระหวาง
ติดตั้ง
บาท

รวม
บาท

477,439.72
184,189.18
661,628.90

1,218,934.08
1,218,934.08

17,612,131.11
4,820,388.95
(981,300.13)
(3,847,507.82)
(717,000.00)
16,886,712.11

(309,805.29)
(102,513.31)
-

-

(15,044,812.95)
(621,880.62)
673,736.49
2,416,485.04

(412,318.60)

-

681,150.00
(11,895,322.04)

249,310.30

1,218,934.08

4,991,390.07
621,880.62
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สินทรัพยไมมีตัวตน
โปรแกรม
สําเร็จรูป
บาท

ลิขสิทธิ์สารคดี
และเพลง
บาท

งบการเงินรวม
สิทธิในการใช
เครื่องหมายการคา
บาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
534,530.19
(1,695,000.00)
ซื้อสินทรัพย
125,000.00
จําหนาย
(1,695,000.00)
ตัดจําหนายสินทรัพย
(45,814.45)
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
(468,715.74)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
534,530.19
1,695,000.00
คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
(283,926.40)
คาตัดจําหนายสําหรับป
(140,195.39)
คาตัดจําหนายสะสมลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนใน
414,590.27
บริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(9,531.52)
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
(1,695,000.00)
โอนกลับคาเผื่อการดอยคา
(1,695,000.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
135,468.48
คาตัดจําหนายสําหรับป
ป 2564 (รวมอยูในตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 4.10 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 0.14 ลานบาท)

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

สินทรัพย
ระหวางพัฒนา
บาท

รวม
บาท

122,940,000.00
122,940,000.00

23,250,000.00
23,250,000.00

125,169,530.19
23,375,000.00
(1,695,000.00)
(45,814.45)
(468,715.74)
146,335,000.00

(17,705,605.52)
(4,098,000.01)
-

-

(17,989,531.92)
(4,238,195.40)
414,590.27

(21,803,605.53)

-

(21,813,137.05)

-

-

(1,695,000.00)
1,695,000.00
-

101,136,394.47

23,250,000.00

124,521,862.95
4,238,195.40
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โปรแกรมสําเร็จรูป
บาท

งบการเงินรวม
ลิขสิทธิ์สารคดี
สิทธิในการใช
และเพลง
เครื่องหมายการคา
บาท
บาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
6,212,873.64
122,735,493.24
ซื้อสินทรัพย
20,000.00
รับโอน/(โอนออก)
จําหนายสินทรัพย
(1,206,970.87)
(23,173,899.55)
ตัดจําหนายสินทรัพย
(160,000.00)
(97,866,593.69)
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
(225,050.00)
(4,106,322.58)
โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
534,530.19
1,695,000.00
คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
(2,487,138.13)
(100,938,053.43)
คาตัดจําหนายสําหรับป
(860,074.70)
(41,239.92)
คาตัดจําหนายสะสมที่จัดจําหนาย
895,232.65
3,900,063.48
คาตัดจําหนายสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย
61,457.15
97,079,229.87
คาตัดจําหนายสะสมลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนใน
90,045.00
บริษัทยอย
โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
2,016,551.63
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(283,926.40)
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
(98,542.85)
(617,148.88)
ขาดทุนจากการดอยคาสําหรับป
(1,695,000.00)
โอนกลับคาเผื่อการดอยคา
98,542.85
617,148.88
โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(1,695,000.00)
มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
250,603.79
คาตัดจําหนายสําหรับป
ป 2563 (รวมอยูในตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 5.53 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 0.08 ลานบาท)

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

รวม
บาท

122,940,000.00
28,956,712.42
(28,956,712.42)
122,940,000.00

251,888,366.88
20,000.00
28,956,712.42
(24,380,870.42)
(98,026,593.69)
(225,050.00)
(33,063,035.00)
125,169,530.19

(13,607,605.51)
(4,703,886.66)
-

(117,032,797.07)
(5,605,201.28)
4,795,296.13
97,140,687.02
407,461.97

605,886.65
(17,705,605.52)

2,622,438.28
(17,989,531.92)

(4,852,960.96)
4,852,960.96
-

(715,691.73)
(6,547,960.96)
715,691.73
4,852,960.96
(1,695,000.00)

105,234,394.48

105,484,998.20
5,605,201.28
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมสําเร็จรูป
บาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อสินทรัพย
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คาตัดจําหนายสําหรับป
คาตัดจําหนายสะสมที่จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาตัดจําหนายสําหรับป
ป 2563 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
ป 2564 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

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

866,970.87
20,000.00
(866,970.87)
20,000.00
(866,914.85)
(1,490.42)
866,914.85
(1,490.42)
20,000.00
20,000.00
(1,490.42)
(4,000.04)
(5,490.46)
18,509.58
14,509.54
1,490.42
4,000.04
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1.7.3

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ และกลุมบริษัท มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่เปนการตอขยายจากธุรกิจเดิมที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อเปน
เพิ่มชองทางและศักยภาพในการหารายได รวมถึงการพิจารณากระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตไมพึ่งพารายไดหลักจากความสามารถของบุคลากรเปนหลัก โดยอาจจะพิจารณาเขาลงทุนในรูปแบบบริษัท
ยอย บริษัทยอยทางออม บริษัทรวม หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
1.7.4

งานที่ยังไมไดสง มอบ
-ไมมี-

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

Page 26

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

1.8

โครงสรางผูถือหุนของกลุมบริษัท
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
NEWS

99.99%

บจ. จีจี เน็ตเวิรค1

99.99%

93.17%

บจ. สปริงนิวส เทเลวิชั่น

บจ. รวมมือรวมใจ

99.99%

99.99%

บจ. กรีนเน็ต 12822

บจ. นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย

40.00%

9.96%

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป3

บจ. เว็ลธ เวนเจอรส4

99.99%

บจ. ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย

99.99%

บจ. ลิเบอเรเตอร

หมายเหตุ : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5

99.99%

35.00%
6

บลน. ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล

บจ. แนท บิสสิเนส คอนเน็คท7

บริษัทฯ ไดจําหนายหุนทั้งหมดที่มอี ยู 99.99% ของบริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด พรอมโอนกรรมสิทธิ์ใหผูซื้อแลว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
บริษัทฯ ไดโอนกรรมสิทธิ์ในหุน ของ บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ใหกับผูถือหุนตามสัญญา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
บริษัทฯ ไดจําหนายหุนไปซึ่งหุนสามัญ ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการจําหนายไปซึ่งหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ซึ่งคาดวาการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณในป 2565
บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งถือหุนโดย บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 99.99%
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด ไดรับหนังสืออนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ไดจําหนายหุนทั้งหมดที่ถืออยู 35% ของบริษัท แนท บิสซิเนส คอนเน็คท จํากัด พรอมโอนกรรมสิทธใหผูซื้อแลว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
(แบบ 56-1 One Report)
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1.9

ปจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอยและธุรกิจตาง ๆ ดังนี้

ในป 2553 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท สปริง คอรปอเรชั่น จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจโทรทัศนในระบบดาวเทียม
รวมถึงผลิตเนื้อหาขอมูลขาวสารใหแกหนวยงานตาง ๆ ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด และ
ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด
ในป 2553 บริษัทฯ ยังไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับดานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท
ซิงค เทคโนโลยี จํากัด โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด แลวเมื่อเดือนมิถุนายน 2563
ในป 2555 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท สปริงนิวส เทเลวิช่ัน จํากัด บริษัทยอย เพื่อดําเนินธุรกิจโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอล
ในป 2556 บริษัทฯ ไดเขารวมลงทุนในบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
ชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ ไดขายหุนทั้งหมดที่ถืออยูในบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด
ในเดือนกรกฎาคม 2563
ในป 2557 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท สปริงนิวส มัลติมีเดีย จํากัด และตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท นิวส เน็ตเวิรค
มัลติมีเดีย จํากัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในสื่ออื่นนอกเหนือจากสื่อโทรทัศน รวมถึงสื่อนิวมีเดีย (New Media)
ในป 2559 บริ ษั ท ฯ ได เ ข า ลงทุ น ในหุ น ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ร ว มมื อ ร ว มใจ จํ า กั ด และบริ ษั ท นิ ว ส เน็ ต เวิ ร ค
มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอย) และไดจัดตั้งบริษัทยอยทางออม ในชื่อบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด เพื่อดําเนิน
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ
ในบี 2559 บริษัทฯ ไดลงทุนโดยการซื้อหุนบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด
ในป 2563 บริษัทฯ ไดเขารวมลงทุนในบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม ไดแก โรงแรมเมอร
เคียว กรุงเทพ มักกะสัน โดยเขาถือหุนรอยละ 40.00
นอกจากนี้ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ไดจัดตั้งบริษัทยอยทางออม ไดแก บริษัท ฐานเศรษฐกิจ
แคปปตอล จํากัด เพื่อรองรับธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง และทําธุรกิจ (ที่เปนหนวยลงทุนการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย)
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 โดยไดจดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อเดือนมิถุนายน
2563
- บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจดานชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม โดย
เดิมบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.92 และบริษัทฯ ไดขายหุนที่ถืออยูทั้งหมดในบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร
จํากัด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563
- บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด (ปจจุบันชื่อบริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจใหบริการขอมูลผานสื่อออนไลน และใหบริการ call center โดยเดิมบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 และบริษัทฯ ไดขาย
หุน ที่ถืออยูทั้งหมดในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํา กัด และไดรับเงิน ชําระคา หุนจากผูซื้อในเดือ นธันวาคม 2563 โดยมี
ขอตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในหุนที่ซื้อขายในวันที่ 29 มกราคม 2564
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
(แบบ 56-1 One Report)
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ในป 2564 บริษัทมีการดําเนินการดังนี้
- บริษัทฯ ไดโอนกรรมสิทธิ์ในหุนของบริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด ใหกับผูถือหุนตามสัญญา เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2564
- บริษัทฯ ไดจําหนายไปซึ่งหุนสามัญ ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2564
- บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอย) ไดจัดตั้งบริษัทยอยทางออมแหงใหม ไดแก บริษัท ลิเบอ
เรเตอร จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ใน
รูปแบบของ Application ที่ไดทําการพัฒนาขึ้น เมื่อเดือนเมษายน 2564
- บริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดรับหนังสืออนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให
เปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด” เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2564
- บริษัทฯ ไดจําหนายหุนทั้งหมดที่ถืออยูในบริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด (บริษัทยอย) จํานวน 99.99% พรอมโอน
กรรมสิทธิ์ใหผูซื้อ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
- บริ ษัท ฯ ยุ ติการดํ า เนิน งานสว นงานใหบ ริการขอ มูล ขาวสารเกี่ย วกับ เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุ น
เนื่องจากจากจําหนายหุนที่ถืออยูในบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด (บริษัทยอยทางออม) จํานวนหุนทั้งหมดที่ถือ
อยู 35.00% พรอมโอนกรรมสิทธใหผูซื้อ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564
- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการจําหนายไปซึ่งหุน
สามัญทั้งหมดของบริษทั เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ซึ่งคาดวาการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณในป 2565
โดยรายละเอียดการถือหุนในบริษัทยอย บริษัทยอยทางออม และบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มี
ดังนี้
บริษัท
ลักษณะธุรกิจ
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ใหบริการสถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย
จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย
จํากัด
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
บริษัท หลักทรัพยนายหนาซื้อ
ขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ
แคปพิตอล จํากัด
บริษัท ลิเบอรเรเตอร จํากัด
บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด1

สัดสวนการถือหุน
ถือหุนโดย
99.99%
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ใหบริการสถานีวิทยุ และดําเนินการดานสื่อ
99.99%
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค
ประชาสัมพันธ
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สื่อสิ่งพิมพ และใหบริการขอมูลขาวสารผาน
99.99%
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
สื่อออนไลน รวมถึงการจัดสัมมนา
ผลิตรายการโทรทัศน และบริหารสื่อโฆษณา
93.17%
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
นายหนา ตัวแทน ตัวแทนคาตางประเทศใน
99.99%
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
กิจการและธุรกิจทุกประเภท

นายหน า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย แ บบครบวงจร
และตัวแทนธุรกิจซื้อขายลวงหนา
ประกอบธุ รกิ จโรงแรม ไดแ ก โรงแรมเมอร
เคียว กรุงเทพ มักกะสัน

99.99%

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด

40.00%

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : 1. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการจําหนายไปซึ่งหุนสามัญทั้งหมดของ
บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ซึ่งคาดวาการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณในป 2565
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
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1.10 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
หลักทรัพยของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ใชชื่อยอหลักทรัพย “NEWS” โดยมีรายละเอียด
ของหลักทรัพยดังตอไปนี้
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 12 มกราคม 2565
ทุนจดทะเบียน
ประกอบดวย

:

105,650,197,648

บาท

หุนสามัญจํานวน

:

105,650,197,648

หุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ

:

1.00

บาท

ทุนชําระแลว

:

75,650,197,648

บาท

หุนสามัญจํานวน

:

75,650,197,648

หุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ

:

1.00

บาท

ประกอบดวย

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

32,264,545,637

42.65

75,650,197,648

100.00

11. ผูถือหุนรายอื่น ๆ
รวม

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
(แบบ 56-1 One Report)
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1.12

การออกหลักทรัพยอื่น
-ไมมี-

1.13

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ไดและหักสํารองตามกฎหมายบริษัทอาจกําหนดใหอัตราการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบริษัท
มีความจําเปนที่จะตองนํากําไรสุทธิดังกลาวมาใชในการลงทุนเพื่อขยายกิจการตอไป ทั้งนี้ การจายเงินปนผลแตละครั้ง
ตองผานอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ขอมูลการจายเงินปนผลของบริษัท
จายเงินปนผลประจําป
อัตราหุนละ (บาท)
คิดเปนเงินปนผลจํานวน (ลานบาท)
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)

2564
งดจายเงินปนผล
-

2563
งดจายเงินปนผล
-

2562
งดจายเงินปนผล
-

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 กรณีความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
2.1.1 กรณีบริษัทพึ่งพาบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
เนื่องจากธุรกิจของกลุมบริษัทจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะในดานตาง ๆ อาทิ สื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหลานั้นไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะ
ทําใหมีผลกระทบตอรายไดหลักของบริษัทเปนอยางมาก ทั้งนี้ ความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยูกับจํานวนบุคลากรและ
ปริมาณงานที่จะสูญเสียไป ตลอดจนระยะเวลาที่จะจัดหาพนักงานหรือพัฒนาพนักงานขึ้นมาทดแทน ในอดีตที่ผานมา
แมวาบริษัทจะมีพนักงานลาออกและมีการรับพนักงานเขาใหมอยูเสมอ แตบริษัทยังไมเคยมีกรณีที่ขาดแคลนพนักงานจน
ทําใหกระทบตอการดําเนินงานหรือทําใหเกิดการสงมอบงานลาชา อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีมาตรการในการลดความเสี่ยง
จากการสูญเสียบุคลากรดังกลาวดวยแบงเปนหนวยธุรกิจ รวมถึงใหมีการกระจายหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ทํางานอยางเหมาะสม ตลอดจนมีแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหเกิดปญหาการธุรกิจหยุดชะงัก โดยมีผู
ควบคุมการดําเนินการพัฒนาของบุคลากรตาง ๆ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการดูแลและสงเสริมพนักงานใหมีความรูสึกผูกพันและรักบริษัทรวมทั้งจัดใหมี
อัตราเงินเดือนที่เหมาะสมและสวัสดิการพนักงานที่จูงใจใหพนักงานทํางานใหบริษัทในระยะยาวได ดังนั้น หากบริษัท
จะตองสูญเสียบุคลากรบางสวนไปก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาใหมไดโดยใชเวลาไมนานนัก เนื่องจากบริษัทมีนโยบาย
สงเสริมใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญใหพัฒนาขึ้นมาเปนบุคลากรมีอาชีพที่มีประสิทธิภาพได โดยคัดเลือกจากบุคลากรใน
บริษัท ที่มีความรูความสามารถเพียงพอและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได นอกจากนี้บ ริษัทมีการทํา สัญ ญากับ
พนักงานที่มีตําแหนงที่มีความสําคัญทุกคน 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
แม ว า ธุ ร กิ จ สื่ อ ในเครื อ ของบริ ษั ท จะทํ า หน า ที่ สื่ อ มวลชนอย า งมื อ อาชี พ และปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณของ
สื่อสารมวลชนอยางเครงครัด โดยการนําเสนอของขอมูลและขาวสารของสื่อในเครือของบริษัทฯ อยูภายใตหลักการเปนไป
เพื่อประโยชนสาธารณะก็ตาม แตก็อาจไดรับผลกระทบจากการเกิดขอพิพาททางกฎหมาย เนื่องจากเนื้อหาที่สื่อในเครือ
ของบริษัทฯ เปนขอมูลหรือขาวสารที่เปนประเด็นในวงกวาง จึงอาจกอใหขอพิพาททางกฎหมาย อยางไรก็ดี บริษัทฯ ได
กําหนดนโยบายใหธุรกิจในเครือปฏิบัติหนาที่ดวยวิจารณญาณและความระมัดระวังอยางสูงสุด เพื่อไมใหเกิดประเด็นขอ
พิพาท
2.1.4 กรณีบริษัทอยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงและจํานวนคูแขงมาก
ธุรกิจสื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวโนมและความตองการของกลุมผูชม โดยเดิมกลุมผูชมจะรับชมหรือรับขาวสาร
ผานสื่อหลัก อาทิ โทรทัศน วิทยุ ทําใหคูแขงจะมีเพียงผูประกอบการรายใหญในตลาด แตปจจุบันแนวโนมการรับชมหรือ
รับขาวสารผานชองทางสื่อใหมหรือโซเชี่ยลเน็ตเวิรคตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น หรือเกือบ 200% จึงทําใหผูประกอบการรายยอย
หรือบุคคลทั่วไปสามารถเปนผูผลิตหรือเนื้อหาดวยเชนกัน ดวยธุรกิจที่ไมมีขอจํากัด คูแขงในตลาดของธุรกิจสื่อจึงเพิ่มมาก
ขึ้นเปนเทาตัว ทําใหตองมีการศึกษาและปรับรูปแบบของเนื้อหารายการ รวมถึงเพิ่มชองทางในการรับชมหรือรับขาวสาร
เพื่อใหเขาถึงและตอบสนองกลุมผูชมไดอยางครบถวนทั่วถึง
2.1.5 กรณีบริษัทอยูในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว
ผลิตภัณฑดานสื่อ โดยบริษัทฯ จะศึกษาเทคโนโลยีและแนวโนมของตลาดทั้งในและตางประเทศ และจัดสง
พนักงานเขารับการฝกอบรมเทคโนโลยีใหม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาและ Update เทคโนโลยีที่มีอยูให
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.1.6 กรณีรายไดหลักสวนใหญพึ่งพิงงานจากภาครัฐบาลของธุรกิจเทคโนโลยีและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
บริษัทฯ มีรายไดจากโครงการของภาครัฐลดลง เนื่องดวยขอจํากัดของงบประมาณราชการและการเติบโตของ
เศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณโควิด-19 ซึ่งรายไดสวนนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการชนะการประมูลโครงการที่มี
ความไมแนนอนขึ้นอยูกับงบประมาณของหนวยงานนั้น ๆ และนโยบายตาง ๆ ของภาครัฐบาล อยางไรก็ตามผลงานของ
บริษัทที่ผานมาเปนที่ยอมรับเนื่องจากสามารถทํางานไดถูกตองตรงตามเงื่อนไขและมีประวัติที่ดีมาโดยตลอดทําใหไดรับ
ความไววางใจจากภาครัฐบาล และจากนโยบายของภาครัฐในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในหนวยงาน
ตาง ๆ มากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับหนวยงาน ดังนั้น จึงถือไดวาเปนโอกาสที่ดีที่บริษัทไดมีประวัติการรับงานภาครัฐมาก
เพื่อเปนการรองรับสําหรับงานประมูลในอนาคต
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2.1.7 การรักษาความปลอดภัยในการเขาถึงเครือ่ งมือสําคัญในการทํางาน
กรณีพนักงานบริษัทสามารถเขาถึงขอมูลและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน แมวาไดกําหนดใหมีการตั้งรหัส
ลับเพื่อเปนการควบคุมการเขาถึงขอมูลในคอมพิวเตอรแตละเครื่องและขอมูลในแตละสวนงานก็ตาม แตในทางปฏิบัติเพื่อ
ความสะดวกคลองตัวในการทํางาน เจาหนาที่ฝายระบบสามารถใสรหัสและเขาถึงฐานขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรแตละ
เครื่องได ซึ่งสามารถตรวจสอบไดวาพนักงานคนใดที่เขาไปทําการเปลี่ยนแปลงแกไขและทําในเวลาใด ทั้งนี้ จะมีการแบง
ระดับการเขาถึงขอมูลและโปรแกรมตามความเหมาะสมของพนักงานในแตละตําแหนง อาทิ เจาหนาที่ฝายผูพัฒนาระบบ
(System Analysis) สามารถเขาถึงโครงสรางขอมูลและแกไขโปรแกรมได โปรแกรมเมอรสามารถเขาไปสรางและแกไข
โปรแกรมไดแตไมสามารถเขาถึงโครงสรางขอมูล และเจาหนาที่ฝายติดตั้งและสนับสนุน (Support) สามารถสอบถาม
โครงสรางขอมูลและโปรแกรมไดจากรหัสเมนูเทานั้น
นอกจากนี้ในสัญญาจางของบุคลากรในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลที่มีความสําคัญจะมีขอความระบุไวชัดเจนใน
สัญญาวาหามมิใหนําความลับของบริษัทและลูกคาของบริษัทไปเปดเผย โดยมีการกําหนดคาเสียหายไวหากมีการฝาฝน
เกิดขึ้น
2.1.8 กรณีความลาชาในการรับเงิน
กรณีการเรียกเก็บชําระคาบริการดานพื้นที่สื่อหรือคาจางในการจัดทํา content จะมีระยะเวลาชําระเงินประมาณ
30-60 วัน ขึ้นอยูกับประเภทพื้นที่สื่อและขอตกลงมาตรฐานทางการคาของธุรกิจเดียวกัน ซึ่งความลาชาในการจายชําระจะ
เกิดจากขั้นตอนการตรวจสอบการใชพื้นที่สื่อและความครบถวนสมบูรณของ content ของลูกคาวาถูกตองและครบถวน
ตามการสั่งซื้อหรือไม
กรณีเรียกเก็บชําระคาบริการใหกับลูกคาประเภทงานโครงการ มีระยะเวลาการชําระเงินประมาณ 45-90 วัน
ขึ้นอยูกับขนาดของโครงการหลังจากที่ไดมีการตรวจรับงานเรียบรอยแลว แตเนื่องจากการตรวจรับงานของหนวยราชการ
ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทคิดเปนรอยละ 80 ของรายไดนั้นมีขั้นตอนการอนุมัติและจํานวนบุคคลผูเกี่ยวของมาก จึง
ทําใหเกิดความลาชาในการรับชําระเงิน อาจจะตองใชเวลาเพิ่มอีกประมาณ 2 เดือน อาจทําใหมีผลตอสภาพคลองของ
บริษัท และสงผลกระทบถึงการเขารับประมูลและรับงานในแตละโครงการที่ตองมีการวางเงินประกันในการเขารับงาน
ตอไป
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการสํารองหนี้สูญโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายโดยประเมินจากระยะเวลาและมูลคา
ลูกหนี้คงคางประกอบกับประวัติการชําระเงินในอดีตและฐานะการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน
2.1.9 ความเสี่ยงดานชื่อเสียงและภาพลักษณ
ดวยการนําเสนอเนื้อหาอยางเจาะลึกของบริษัทยอยโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่เผยแพรสื่อออนไลนเปนหลัก
ทําใหสามารถแพรกระจายไปวงกวางอยางรวดเร็ว ในกรณีที่มีขอพิพาทอันเกี่ยวของกับการนําเสนอขาว อาจจะทําให
ผูบริโภคมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณและชื่อเสียงของสื่อในเครือของกลุมบริษัท แต
อยางไรก็ดี กลุมบริษัทมีการติดตามขอมูลขาวสารอยางใกลชิด และมีการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหขอมูลขาวสาร
เปนไปโดยถูกตอง
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2.1.10 ความเสี่ยงดานการลงทุนในโครงการใหม
บริษัท อยูระหวางการแสวงหาการลงทุนในสําหรับธุรกิจ FinTech เปนธุรกิจในบริษัทยอยทางออม โดยบริษัทฯ
มุงเนนในธุรกิจการเงินที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สามารถสรางผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงใหแกบริษัทในระยะยาวและ
ยั่งยืน และจะตองเปนผลดีตอผูถือหุน ดังนั้น บริษัทจึงไดมีการพิจารณาโครงการลงทุนอยางรอบคอบและรัดกุมตั้งแตการ
แสวงหาโอกาสในการลงทุนจนถึงการขออนุมัติการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาประเมินความ
เสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยง ประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากอยูระหวางการขอ
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งอาจมีความเสี่ยงทําใหระยะเวลาในการไดรับใบอนุญาตและการรับรูรายได
ของบริษัทลาชาออกไปจากที่คาดการณ และการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก
2.1.11 กรณีความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
เนื่องดวยสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและซบเซาตอเนื่องมาหลายป และเกิดภาวะหยุดชะงักตั้งแตชวงป
2563 เปนตนมา อันเนื่องมากจากสถานการณโควิด-19 อาจสงผลตอผลประกอบการของกลุมบริษัทฯ อันอาจสงผลให
มูลคาตอหุนของผูถือหลักทรัพยลดลง อยางไรก็ดี บริษัทฯ อยูระหวางการปรับโครงสรางธุรกิจเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของ
กลุมบริษัทมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม โดยยึดถือสิ่งสําคัญตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแกชุมชนและสังคมในวงกวาง พรอมมุงมั่น
ที่จะกาวสูการเปนองคกรตนแบบพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืน ทําใหบริษัทฯ สามารถรักษาความสมดุลระหวางการเติบโต
ทางธุรกิจควบคูไปกับการสรางความเปนอยูที่ดีขึ้นของชุมชนและการดูแลสิ่งแวดลอม เพื่อสรางคุณคาและการเติบโตที่
ตอเนื่อง และยั่งยืน
3.2 การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
3.2.1 หวงโซคุณคาของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
การบริหารหวงโซคุณคาถือเปนกุญแจและยุทธศาสตรสําคัญที่จะสงผลสําเร็จทางธุรกิจอยางยั่งยืน ระบบหวงโซ
คุ ณ ค า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะประกอบด ว ยผู ผ ลิ ต ผู จั ด จํ า หน า ย และผู บ ริ โ ภค ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เชื่ อ มต อ กั น โดยมุ ง
ตอบสนองความตองการลูกคา ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ประกอบกับการดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม
และมีความรับผิดชอบตอทุกฝาย บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตระหนักใหความสําคัญกับการ
ดําเนินธุรกิจที่เปนธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมพันธมิตรทางธุรกิจที่จะตองมีการพัฒนา ยกระดับศักยภาพ เพื่อพรอม
เติบโตรวมกันไปในระยะยาว นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและความหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา จนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป เปนเปาหมายทางธุรกิจ อีกทั้งบริษัทฯ ยังใหความสําคัญ ตอหลักการ
และประเด็นความยั่งยืนโดยถือเสมือนเปนวาระและเปาหมายสําคัญที่จะชวยเสริมความแข็งแกรงตลอดหวงโซคุณคาของ
บริษัทฯ อีกดวยนับเปนความภาคภูมิใจและตอกย้ําวิสัยทัศนขององคกรดวยทีมงานที่มีคุณภาพให “เติบโต” ตอเนื่องและ
ยั่งยืน”
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บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนินงานของพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสงเสริมและสรางความ
เชื่อมั่นในการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน จากนโยบายและเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน บริษัทฯ ไดนํามากําหนดเปน
นโยบายการบริหารจัดการอยางมีความรับผิดชอบรวมถึงคูมือจรรยาบรรณสําหรับพันธมิตรทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ
พรอมทั้งปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางการสรรหา ตลอดจนดูและการใชและการเขาถึง
ขอมูลจําเพาะที่เกี่ยวของกับกระบวนการการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และสามารถตรวจสอบได จาก
แนวนโยบายดังกลาว บริษัทฯ ไดจัดทําแผนการดําเนินการเผยแพรและสื่อสารไปยังกลุมพันธมิตรธุรกิจรายสําคัญตาง ๆ
เพื่อสรางความเขาใจ โดยมุงเนนสรางความตระหนัก มีความรับผิดชอบตอสวนรวม และยกระดับมาตรฐานหวงโซคุณคา
นอกจากนี้บริษัทฯ เกี่ยวกับการมีความรูความเชี่ยวชาญเพื่อตอบแทนสังคมและผนวกแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานในระบบหวงโซคุณคาภายใตความรวมมือรวมใจจากหนวยงานตาง ๆ ของบริษัท
ตั้งแตกระบวนการสรรหาและการบริหารหวงโซคุณคาความรับผิดชอบไปจนถึงการสรางความผูกพันกับคูคาทางธุรกิจ
และการตอบแทนสังคมอยางยั่งยืน
การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
บริษัทฯ ไดกําหนดการ และวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการสื่อสารสรางความผูกพันกับผูมี
สวนไดเสียสําคัญไวเปนแนวทางดําเนินงาน และมีการนําขอมูล ความเห็นของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น มาใชประโยชนใน
การวางแผนกลยุทธและกิจกรรมทางธุรกิจใหมีความเหมาะสมมากขึ้นอยางสม่ําเสมอ
แนวทางการมีสวนรวม
ผูมีสวนไดเสีย
3.2.2

พนักงาน
- บริ ห ารจั ด การผลตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารให เ ป น ที่ พึ ง
ดูแลพนักงานใหมีสภาพแวดลอมและความปลอดภัยใน พอใจของพนั ก งาน และสามารถแข ง ขั น ได ใ นระดั บ
การทํางาน รวมถึงความเปนอยูที่ดี พรอมสรางโอกาสใน อุตสาหกรรมเดียวกัน
การพัฒนาความกาวหนาในการทํางาน
- จัดทําโครงการสรางเงินเดือน และเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพของพนักงาน
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และรักษาบุคลากรที่ดีไวกับ
องคกร
- พั ฒ นาระบบความปลอดภั ย และชี ว อนามั ย ในการ
ปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน
- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความผูกพันกับองคกร
ลูกคา
รองรับความตองการของลูกคาเพื่อการดําเนิธุรกิจของ
ลูกคาที่มีประสิทธิภาพ
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ใหบริการลูกคาตามมาตรฐานสากล
การบริการที่มุงเนนใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดกับลูกคา
พัฒนากระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอสัญญาตาง ๆ อยางเครงครัด
และสุจริต
- ดําเนินงานภายใตนโยบายตอตานคอรรปั ชั่น
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ผูมีสวนไดเสีย

แนวทางการมีสวนรวม

คูคา
- สนั บ สนุ น องค ค วามรู ก ารดํ า เนิ น งานที่ คํ า นึ ง ถึ ง
สงเสริมความรวมมือและใหการสนับสนุนทางธุรกิจเพื่อ สิ่ ง แวดล อ มสั ง คม และมี ธ รรมมาภิ บ าล (EGS) เพื่ อ
สรางโอกาสทางธุรกิจใหเติบโตไปดวยกัน
ยกระดั บ การดํ า เนิ น งานคู ธุ ร กิ จ ลดความเสี่ ย งในการ
ปฏิบัติงาน
- แบงปนองคความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ ที่อาจสงผลตอ
การดําเนินงานของคูคา
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอสัญญาตาง ๆ อยางเครงครัด
และเปนธรรม
- ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคโปรงใสและเปนธรรมโดย
ไมเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
สังคม
- ดําเนินงานอยางมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
มุ ง มั่ น การสร า งสรรค โ อกาสในการมี ส ว นร ว มให ก าร - จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรความรูคืนสังคม
สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ - สนับสนุนและสงเสริมสังคมผานกิจกรรม และโครงการ
สังคม
ตาง ๆ
- บริ ห ารจั ด การด า นพลั ง งานและสิ่ง แวดลอ มอยา งเป น
ระบบและเกิดประโยชนสูงสุด
ผูถือหุนนักลงทุน
- เปดเผยขอมูลสําคัญตาง ๆ ของบริษัท เพื่อใหทราบถึง
ดําเนินธุรกิจดวยหลักธรรมาภิบาลไปพรอมกับการสราง การดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่อง
ความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนใหกับบริษัท
- การใหขอมูลที่ถูกตองและความรวดเร็วแกนักลงทุน/ผูถือ
หุน
- การติดตอสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ
- สื่ อ สารผลการดํ า เนิ น งานผ า นรายงานประจํ า ป และ
รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
- การรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียนผานชองทางการ
สื่อสารตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม
สื่อมวลชน
- เป ด เผยข อ มู ล อย า งรวดเร็ ว ถู ก ต อ ง ครบถ ว น และ
เพื่อใหสื่อมวลชนไดรับขอมูลทางธุรกิจของบริษัทรวมถึง สามารถตรวจสอบได
นโยบายและโครงการสํ า คั ญ ต า ง ๆ ได ถู ก ต อ งและ - สร า งช อ งทางการนํ า เสนอข อ มู ล ข า วสารของบริ ษั ท ที่
เหมาะสม
เขาถึงงายและมีความนาเชื่อถือ เปดรับฟงความคิดเห็น
ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ
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3.3

การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอม
นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ เชื่อวาความสําเร็จของการประกอบธุรกิจขึ้นอยูกับการพัฒนาอยางยั่งยืนในดานสิ่งแวดลอม ชุมชน และ
เศรษฐกิจ ที่บ ริษัท ฯ ดํา เนิน ธุรกิจ บริ ษัท ฯ ตระหนักดีกวาการดํา เนิน ธุรกิจ จะสงผลกระทบ โดยตรงและโดยออ มต อ
สิ่งแวดลอม ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุงมั่นที่จะบริหารจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความเสี่ยงและโอกาสในการลดตนทุนใน
การทําธุรกิจ เพื่อผลตอบแทนใหแกผูถือหุน และเพื่อใหมั่นใจวาไดรักษาสิ่งแวดลอมไวสําหรับคนรุนตอไป พรอมทั้งมุงมั่นที่
จะรักษาสิ่งแวดลอมและมีการสงเสริมการมีสวนรวมในการสงเสริมชุมชนของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู โดยประกอบธุรกิจ
ดานความซื่อสัตย สุจริตและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนไปตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยบริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินธุรกิจขององคกรที่
รั บ ผิด ชอบ ตอ สิ่ง แวดล อ ม โดยสาระสํ า คั ญ ของกรอบการดํ า เนิน การด า นความรั บ ผิ ด ชอบตอ สัง คมและแนวปฏิ บั ติ
ครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด และมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
2) นําประเด็นดานสิ่งแวดลอมมาเปนปจจัยหนึ่งในการวางแผนบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ เพื่อลดผลกระทบ
เชิงลบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม
3) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
เพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบของประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสนับสนุนการใชทรัพยากรอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ
4) ผลักดันใหมีกระบวนการทํางานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ ที่ชวยสนับสนุนใหเกิดการลดปริมาณของเสียและมลพิษ
และใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
5) รณรงคและสนับสนุนใหพนักงานมีจิตสํานึกหรือทํากิจกรรม ทั้งในสวนขององคกรและสวนที่ชวยลดปริมาณของ
เสียและมลพิษ ไมวาจะในรูปของการลดปริมาณการใช การหมุนเวียนใชซ้ํา
6) ปองกันมลภาวะอันเกิดจากการดําเนินงาน หรือกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
7) สนับสนุนการจัดซื้อ จัดจางสินคาและบริการ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการจัดหา Supplier ที่สามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคูคา (Supplier Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงใหความสําคัญกับการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อปองกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดาน
สิ่งแวดลอม และไดปลูกฝงแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขาถึง
ความสําคัญของการดูแ ลสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวม บริษัทฯ จึงมี แนวทางในการปฏิบัติงานที่ตองคํานึกถึงความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการปฏิบัติงานอยูเสมอ บริษัทฯ ไดใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอมอยางเสมอมาทั้ง
ภายนอกและภายในสวนที่เกี่ยวของกับคูคา บริษัทฯ ไดพิจารณาถึงการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนหนึ่งในเกณฑ
การคัดเลือก รวมทั้งสงเสริมใหความรูกับพนักงานและผูบริหารทราบถึงนโยบายสิ่งแวดลอมและรณรงคใหตระหนักถึงการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ผานการปลูกจิตสํานึกในดาน ตาง ๆ เชน การลดใชพลังงาน การลดใชทรัพยากรตาง ๆ
เปนตน
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ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมในป 2564
ที่บริษัทฯ ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ โดยมีนโยบายและปฏิบัติตามหลักสงเสริมการใชทรัพยากรและพลังงาน
อยางรูคุณคา รวมถึงเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1) การลดปริมาณการใชกระดาษ
แนวทางเพื่อการดําเนินการเพื่อลดการใชกระดาษที่บริษัทฯ มีการดําเนินการ ไดแก
1.1 การเปลี่ยนแปลงชองทางในการแจงขอมูลกับผูที่เกี่ยวของ ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน อีเมล, ไลน,
Zoom
1.2 จัดเก็บชุดสําเนาเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสบนระบบการจัดการขอมูลขององคกร โดยใหหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถดูตรวจสอบขอมูลได โดยลดการจัดพิมพเปนสําเนาและจัดเก็บในรูปของแฟมเอกสาร
1.3 กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรกระดาษในทุกแผนของบริษัทฯ โดยมีการรณรงคใหบุคลากรเห็น
ถึงความสําคัญในการประหยัดทรัพยากรขององคกรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อตระหนักถึง
ความสําคัญในการประหยัดทรัพยากร ทั้งยังมุงผลักดันสนับสนุนใหบุคลากรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตในการปฏิบตั ิงานดานเอกสารอิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น
2) การบริหารจัดการขยะ
2.1 การจัดการคัดแยกขยะภายในบริษัท
ปญหาขยะนับเปนปญหาสําคัญที่สงผลตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จึงไดมีการจัดการขยะ
ภายในสํานักงานแบบมีสวนรวม จากการปลูกจิตสํานึกพนักงานของบริษัทฯ ใหตระหนักถึงการลด คัดแยกขยะ
และการรักษาสิ่งแวดลอมภายในองคกร และเพื่อลดปญหาการเพิ่มของปริมาณขยะ บริษัทฯ จึงไดจัดตั้งถังการ
คัดแยกขยะใหถูกประเภทของสํานักงานเพื่อใหสะดวกในการจัดการ แบงเปนขยะที่รีไซเคิลได แยกชนิดแลว
รวบรวมขาย เปนการเพิ่มมูลคาใหกับขยะและชวยใหงายตอการนําสูกระบวนการรีไซเคิลเพื่อกลับนํามาใช
ประโยชนอีกครั้ง
3) การบริหารจัดการน้ํา
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรน้ํา ดวยความมุงมั่นที่จะดําเนินการธุรกิจรวมกับสังคม
อยางยั่งยืนในการใชทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด บริษัทฯ ไดเสริมสรางจิตสํานึกใหพนักงานในองคกร
รวมอนุรักษทรัพยากรน้ําดวยการใชน้ําอยางรูคุณคา
4) การลดใชพลังงาน
บริษั ทฯ มุงเสริมสรางทัศนคติที่ดีในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพโดยจัดใหมีการลดใชพลังงานตาม
ขั้นตอนที่กฏหมายกําหนดมาตรการดานการอนุรักษพลังงานและจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและใช
พลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งในดานการใชไฟฟา การลดใชเครื่องปรับอากาศ การลดใชอุปกรณสํานักงาน
ไดแก
1. แยกสวิตซควบคุมการเปด/ปดเฉพาะบริเวณที่ใชพลังงาน
2. การเปลี่ยนใชหลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน
3. การประหยัดพลังงานไฟฟาแบบอัตโนมัติสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ PC และ Notebook โดย
พนักงานทุกทานปดจอภาพเมื่อไมมีการใชงานเลือกอุปกรณสํานักงานที่มีคาการประหยัดพลังงาน รวมถึง
การถอดปลั๊กอุปกรณเครื่องใชสํานักงานทุกครั้งหลังเลิกงาน
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3.4

การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสังคม
นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานมิติสังคม
บริษัทฯ มุงการสรางความแข็งแกรงและเติบโตตอเนื่อง และยั่งยืน พรอมมุงมั่นใหความสําคัญของพนักงานเปน
หลัก โดยเชื่อมั่นวาพนักงานที่มีคุณภาพเปนปจจัยสําคัญในการนําพาองคกรสูความสําเร็จที่ยั่งยืนพรอมการดูแลและ
พัฒนาสังคมและชุมชนดวยการมุงสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคมโดยการลดผลกระทบทางลบและสรางผลกระทบ
ทางบวก สงเสริมทักษะความรู สรางศักยภาพ เพื่อสรางโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชนใหดีขึ้นในดาน
การศึกษา ดานคุณภาพชีวิตและความเปนอยูโดยไดมีกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคมทั้งหมด 6 ขอสําคัญ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจตามหลักการดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหเกิดความโปรงใส เคารพในสิทธิมนุษชน และปฏิบัติอยาง
เทาเทียมกัน
2. การดูแลพนักงานและเคารพสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกันตามหลักสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และ
กฏหมายแรงงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. การตอตานทุจริต และคอรรัปชั่น โดยจะดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และมีจรรยาบรรณ รวมถีงปฎิบัติ
ตามขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ อยางเครงครัด
4. ความใสใจในสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืนสงเสริมใหความสําคัญกับการปกปองสิ่งแวดลอมและ
ลดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม และชุมชน โดยยึดหลักมาตรฐานสูงสุดในบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
5. การใสใจในชุมชนและการพัฒนาสังคม โดยการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ในทุกชุมชนในพื้นที่
ประกอบการและสาธารณชนโดยรวม
6. การกํากับแลและรายงาน ใหมีการติดตามดูแลและรายงานกิจกรรมตาง ๆ ที่สําคัญตอการดําเนินงาน
รวมถึงทางดานสังคม ใหผูมีสวนเกี่ยวของ และนําขอเสนอแนะเหลานั้นมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงานดานสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญขององคกร และเปนปจจัยหลักที่นํา
บริษัทฯ ไปสูความสําเร็จ บริษัทฯ จึงไดปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแตการจางงานจนถึงการดูแลพนักงาน
เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายการบริหารพัฒนา บุคลากร บริษัทจึงไดกําหนดแผนงานและดําเนินการในการ
พัฒนาบุคลากรและนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของดานบุคลากรโดยมุงเนนในเรื่องตาง ๆ
1. สงเสริมและพัฒนาใหความรูพนักงานอยูเสมอ
บริษัทมีนโยบายในการสงเสริมความรูในหนาที่การงานและความรูเสริมแกพนักงานทุกระดับเพื่อให
ความรูความชํานาญและมีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหทันสมัย บริษัทสนับสนุนใหพนักงานไดใชความรู
ความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ และมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน การฝกอบรมและการใหความรู
อาจจะจัดขึ้นภายในบริษัท และ/หรือ ใชสถานที่ของสถาบันอบรมภายนอก ตามความเหมาะสมของหลักสูตรใน
ป 2564 เนื่องจากสถานการณโรคไวรัสโควิด-19 ระบาด จึงจัดใหพนักงานมีการอบรมรมทางออนไลนดวย
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2. การจัดสวัสดิการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
การบริหารจัดการองคกรใหประสบความสํา เร็จนอกจากการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องคกรมุงความเปนเลิศแลว บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการดูแลสวัสดิการตาง ๆ ของพนักงานรวมถึงอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามกฏหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานและสวัสดิการอยาง
เคร งครัดมุง สงเสริมใหพ นักงานมีสุข ภาพที่ดีในทุก ๆ ระดับอยางเหมาะสม สอดคลองกับ ลักษณะงานและ
สถานะภาพทางสังคม รวมถึงจัดใหมีอุปกรณการทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอมการทํางาน
ที่ปลอดภัยถูกตองตามหลักอาชีวอนมัยนอกจากในเรื่องสวัสดิการอื่น ๆ มอบใหพนักงาน เชน กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ เงินชวยเหลือพนักงาน คาทํางานลวงเวลา ตรวจสุขภาพประจําป ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การฝกอบรม
ประกันสังคม เปนตน
3. การมีสุขภาวะแบบองครวมที่ดีในบริษัทฯ ชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
บริ ษั ท เชื่ อ ว า การมี สุ ข ภาวะแบบองค ร วมที่ ดี ใ นบริ ษั ท ทั้ ง สุ ข ภาพกายและใจ สุ ข ภาพทางสั ง คม
สิ่งแวดลอมที่ดีในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นยอมทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานได
ดียิ่งขึ้น บริษัทจึงไดสนับสนุนและสงเสริมดูแลพนักงานดานสุขภาพในลักษณะการปองกันสรางสิ่งแวดลอมที่
ปลอดภัย และเอื้อตอการมีสุขภาพดี บริษัทจึงออกประกาศใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานจากบาน (Work from
Home) ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากบริษัทหวงใยสุขภาพนักงานระหวางการ
เดิ น ทางมายั ง สํ า นั ก งานเพื่ อ ลดอั ต ราความเสี่ ย งจากการเดิ น ทางระหว า งการปฏิ บั ติ ง านที่ บ า น โดยใช
แอปพลิเคชั่นออนไลน หรือระบบการประชุมออนไลนที่สามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว การจัดหา
แอลกอฮอลลและหนากากอนามัยใหพนักงานอยางเพียงพอ การบันทึกวัดอุณหภูมิการเขาออกทื่ทํางานในกรณี
จํา เปน หรือ เรง ดว นอยา งเปน ระบบ การจั ด ใหมีสื่อ ประชาสัมพั น ธเ ฉพาะทางดา นสุข ภาพเพื่อ ใหค วามรูกั บ
พนักงาน
4. สงเสริมพนักงานดานจริยธรรม
บริษัทยึดถือการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และเปนไปตาม
หลัการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอบริษัท ใหมีความรูดานจริยธรรมแกพนักงานอยางตอเนื่องโดยผานชองทางตาง ๆ
เชน การประชาสัมพันธ
5. สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชน
เพื่อใหพนักงานทุกคนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชน เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ใดอยางถูกตองและเหมาะสม ซึ่งพนักงานทุกคนตองทําความเขาใจและปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ
โดยบริษัทไดจัดการฝกอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนสําหรับพนักงานใหม โดยจะจัดใหมีทุกครั้งในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม
6. การเคารพในสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมาย
บริษัทใหความเคารพปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด โดยใหความสําคัญ
กับ การเคารพศักดิ์ศรีค วามเปนมนุษ ย สิท ธิเสรี ภ าพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ไ ดรับการรับ รองและ
คุมครอง โดยพนักงานทุกคนจะไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มีกลไกการคุมครอง
เยียวยา รองทุกข ผานชองทางตาง ๆ และใหเห็นความเคารพในความแตกตางทางดานวัฒนธรรม เพศ เชื้อชาติ
สัญชาติ การศึกษา ความเชื่อ และศาสนาของพนักงานแตละคนรวมถึงปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรทุกสวนงาน
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ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน กํากับดูแลไมใหเกิดปญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ทั้งความคิดและการกระทํา
คุมครองการลวงละเมิดหรือเปดเผยถายโอนขอมูลสวนบุคคล เชน ประวัติสวนตัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการ
ทํางาน หรือขอมูลสวนตัวอื่น ๆ ไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแกเจาของหรือบุคคลอื่นใด
นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ มีกลไกเยียวยารองทุกข สําหรับพนักงาน ผานชองทางการติดตอ โดยตรงไปยัง ฝาย
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมแสดงขอคิดเห็น และมีการสํารวจรับฟงความคิดเห็น และ
มีการสํารวจรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานอยางสม่ําเสมอทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
4.1 วิเคราะหดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
4.1.1 ภาพรวมของการดําเนินงานทีผ่ านมา
บริษัทและบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจประกอบดวย 3 สวนธุรกิจ ไดแก สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยีและ
ใหบริการปรึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศ สวนงานธุรกิจสื่อ ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน และสวนงาน
ธุรกิจจําหนายและใหบริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย (จําหนายแลวเมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2563)
การดําเนินงานงานป 2564 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงานรวมลดลง 29.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.05 เปน
ผลจากรายไดสวนงานธุรกิจสื่อ และรายไดจากการขายสินคาและบริการ (หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ) ลดลงจํานวน 6.33
ลานบาท และรายไดสวนงานธุรกิจการจําหนายและใหบริการเครื่องมือและอุปกรณตรวจสอบชีวอนามัยมีลดลง 23.23 ลาน
บาท เนื่องจากมีการจําหนายเงินลงทุนในสวนนี้ออกไปเมื่อป 2563 อยางไรก็ตามรายไดจากสวนงานใหคําปรึกษาและ
ออกแบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นจํานวน 0.10 ลานบาท
ในป 2564 มีรายไดรวมจากการดําเนินงานตอเนื่องทั้งสิ้น 288.83 ลานบาท คาใชจายในการดําเนินงานรวม
190.19 ลานบาท กําไรจากการดําเนินงาน 98.48 ลานบาท และขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก 1.22 ลานบาท ทําให
บริษัทมีกําไรสําหรับปรวม 97.26 ลานบาท
2564
2563
เพิ่ม / (ลด)
(หนวย : ลานบาท)
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รอยละ
การดําเนินงานตอเนื่อง
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)
การดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
(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 เมื่อเทียบกับป 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 เมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีรายไดจากการดําเนินงาน
122.51 ลานบาท ลดลงจํานวน 29.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.05 แบงเปนเปนรายไดจากสวนงานธุรกิจสื่อ 92.95
ลานบาท ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน และสวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยีและใหบริการปรึกษาและ
ออกแบบระบบสารสนเทศ 0.10 ลานบาท
รายไดอื่น 195.78 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 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 ขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2563 ซึ่งมีกําไรสําหรับ
ปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก 15.03 ลานบาท ลดลงจํานวน 16.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 108.12 เปนผลจากการขาย
เงินลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่ง
รายไดจากการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน
รายไดจากการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย 3 สวนงาน ไดแก สวนงานธุรกิจจําหนาย
สินคาเทคโนโลยีและใหบริการปรึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศ สวนงานธุรกิจสื่อ ประกอบดวย สื่อสิ่งพิมพและสื่อ
ออนไลน และสวนงานธุรกิจจําหนายและใหบริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย
(จําหนายแลวเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
กลุมสินคา
2564
2563
เพิ่ม / (ลด)
(หนวย : ลานบาท)
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รอยละ
สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยีและ
ใหบริการปรึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศ
0.10
0.10
100.00
สวนงานธุรกิจสื่อ
92.95
99.28
(6.33)
(6.38)
สวนงานธุรกิจจําหนายและใหบริการติดตั้งระบบโครงการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย
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 คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
สวนงานธุรกิจสื่อ
ป 2564 สวนงานธุรกิจสื่อมีรายไดจากการดําเนินงานรวม 92.95 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีรายไดจากการ
ดํ า เนิ น งานรวม 99.28 ล า นบาท ลดลงจํ า นวน 6.33 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 6.38 ซึ่ ง ดํ า เนิ น งานภายใต บริ ษั ท
ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด บริษัทยอยของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด ดําเนินธุรกิจจําหนาย
สื่อสิ่งพิมพ ภายใตชื่อ หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ และยังดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ทั้งธุรกิจสื่อออนไลน ธุรกิจโฆษณาผานสื่อตาง
ๆ เชน Web Site, Facebook, Youtube เปนตน และธุรกิจรับจัดงาน Events งานสัมมนา โดยในป 2564 มีรายไดจากการ
ดําเนินงาน 92.95 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 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
สวนงานธุรกิจการจําหนายและใหบริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และตรวจสอบชีวอนามัย
ป 2564 สวนงานธุรกิจจําหนายและใหบริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัย
ลดลงทั้งจํานวน 23.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งดําเนินงานภายใต บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกร
เตอร จํากัด (จําหนายเงินลงทุนแลวเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
รายไดอื่น
(หนวย : ลานบาท)
รายไดอื่น
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขาย - เงินลงทุนในบริษัทยอย
รายการโอนกลับจากการดอยคาสินทรัพย
รวมรายไดจากการดําเนินงาน

2564
จํานวน

2563
จํานวน

เพิ่ม / (ลด)
จํานวน

รอยละ

7.73

24.95

(17.22)

(69.02)

187.34
0.71
195.78

21.16
46.11

187.34
(20.45)
149.67

100.00
(96.64)
324.59

ป 2564 กลุมบริษัทมีรายไดอื่น 195.78 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 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 เมื่อเทียบกับ
ป 2563 ที่มีคาใชจายในการดําเนินงานจากการดําเนินงานตอเนื่องรวม 221.45 ลานบาท ลดลงจํานวน 31.09 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 14.04
2564
2563
เพิ่ม / (ลด)
(หนวย : ลานบาท)
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 เมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีตนทุน
ขายและตนทุนการใหบริการรวม 96.16 ลานบาท ลดลงจํานวน 39.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.60 ซึ่งลดลงไปใน
ทิศทางเดียวกับรายไดที่ลดลง
คาใชจายในการขายและบริหาร
ป 2564 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 90.96 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีคาใชจายใน
การขายและบริหารรวม 119.29 ลานบาท ลดลงจํานวน 28.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.75 เปนผลจากการปรับ
โครงสรางการบริหารจัดการและควบคุมตนทุนและคาใชจาย ทําใหคาใชจายในการดําเนินงานลดลง นอกจากนี้ ในป
2564 บริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2 บริษัทจํานวน 41.21 ลานบาท
ตนทุนทางการเงิน
ป 2564 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินรวม 0.91 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีตนทุนทางการเงิน 0.76
ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 0.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.74 ซึ่งเปนดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินจากบุคคลภายนอกเพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
คาใชจายภาษีเงินได
ป 2564 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินได 0.16 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 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 เมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 21.51 เพิ่มขึ้น
รอยละ 17.11 โดยรายไดจากการดําเนินงานลดลงรอย 24.05 ในขณะที่ตนทุนจากการดําเนินงานลดลงรอยละ 40.60 ซึ่ง
ลดลงในสัดสวนที่มากกวารายได เนื่องจากมีการปรับโครงสรางการบริหารจัดการทําใหตนทุนจากการดําเนินงานลดลง
สงผลใหกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
4.2.4 กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
ป 2564 บริษัทฯ มีผลกําไรสําหรับป 97.26 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีผลขาดทุนสําหรับป 37.81 ลานบาท
กําไรเพิ่มขึ้นจํานวน 135.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 357.23 สวนใหญเปนผลจากการรับรูผลกําไรจากการจําหนายเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย
ป 2564 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนรอยละ 13.23 เมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีอัตราผลตอบแทนรอยละ
(6.25) เพิ่มขึ้นรอยละ 19.48 เนื่องจากป 2564 มีผลการดําเนินงานเปนกําไรจากการรับรูผลกําไรจากการจําหนายเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย
4.3

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
ฐานะการเงินของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

2564
จํานวน
840.00
104.99
735.01

2563
จํานวน
918.36
313.45
604.91

เพิ่ม / (ลด)
จํานวน
(78.36)
(208.46)
130.10

รอยละ
(8.53)
(66.51)
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
เผื่อขาย 46.79 ลานบาท เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 8.46 ลานบาท สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 68.85
ลานบาท เงิน ลงทุนในบริษัทรวม 424.60 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวขอ งกัน 138.45 ลานบาท
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 11.42 ลานบาทอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 2.57 ลานบาท สินทรัพยสิทธิการใช 4.51 ลาน
บาท สินทรัพยไมมีตัวตน 105.48 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 11.86 ลานบาท
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ป 2564 บริ ษัท ฯ มี สิน ทรั พ ยสิ น รวม 840 ลา นบาท ประกอบด ว ย สิน ทรั พ ยห มุน เวี ย น 97.62 ล า นบาท 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 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 7.85 ลานบาท เงินลงทุนใน
บริษัทรวม 380.78 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 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 ครั้ง และป 2563 จํานวน 0.13 ครั้ง บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยรวมและทรัพยสินถาวรเพิ่มขึ้น เนื่องจากปกอนบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหไมสามารถใชประโยชนจากสินทรัพยเพื่อหาผลตอบแทนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
ในป 2564 บริษัทฯ มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย สงผลใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมและ
ทรัพยสินถาวรเปนเพิ่มขึ้น สําหรับอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยลดลงเล็กนอย
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
(หนวย : ลานบาท)
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ
ลูกหนี้การคา
แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้
- ไมเกิน 3 เดือน
- 3-6 เดือน
- 6-12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น
สุทธิ
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2564
จํานวน
33.10
18.80
51.90

2563
จํานวน
37.99
32.42
70.41

เพิ่ม / (ลด)
จํานวน
รอยละ
(4.89)
(12.87)
(13.62)
(42.01)
(18.51)
(26.29)

6.23
0.27
17.18

8.40
0.55
19.33

(2.17)
(0.28)
(2.15)

(25.83)
(50.91)
(11.12)

7.16
0.11
0.03
37.53
68.51

7.50
0.13
1.36
41.95
79.22

(0.34)
(0.02)
(1.33)
(4.42)
(10.71)

(4.53)
(15.38)
(97.79)
(10.54)
(13.52)

(35.41)
33.10

(41.23)
37.99

5.82
(4.89)

(14.12)
(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 ครั้ง และ 2.17 ครั้ง ตามลําดับ ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ป 2564 จํานวน 139 วัน และป 2563
จํานวน 168 วัน ซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้ของบริษัทสวนใหญอยูในชวงมากกวา 12 เดือน เนื่องจากลูกหนี้คงคางสวนใหญเปน
ลูกหนี้การคาที่มีมูลคาสูงและอยูระหวางดําเนินการบังคับคดีทางกฎหมาย
บริษัทฯ มีเครดิตใหกับลูกหนี้โดยปกติ กําหนดใหสวนงานบริษัทเอกชน หรือบุคคลธรรมดา 30 วัน และลูกหนี้สวน
งานรัฐ บาล 45 วัน
เมื่อวิเคราะหอายุหนี้ที่อยูในกําหนด 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 ไดบันทึกตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว จํานวน 35.41 ลาน
บาท โดยสวนใหญเปนลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินการทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทยังมีความมั่นใจวาจะไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้
ลูกหนี้อื่น
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 บริษัทจึงบันทึกคาเผื่อหนี้ผลขาดทุนจากการดอยคาในป 2563 จํานวน 12.33 ลานบาท
เนื่องจากระยะเวลาการจายคืนเกิน 12 เดือน ซึ่งลูกหนี้บางรายอยูระหวางดําเนินการบังคับคดีทางกฎหมาย รายการลูกหนี้
อื่นไดเปดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2564 หัวขอ 8 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น หนาที่ 28-29
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา
ลูกหนี้ตามสัญญาเชา 77.68 ลานบาท ในระหวางป 2555 บริษัทฯ ไดรับโอนสิทธิเรียกรองการรับชําระเงินในลูกหนี้
ตามสัญญาเชาทางการเงินจากบริษัทแหงหนึ่ง โดยผูบริหารของบริษัทฯ พิจารณาวามีโอกาสที่จะไมไดรับชําระเงินคางวด
คงเหลือทั้งหมด จึงพิจารณาตั้งคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาทั้งจํานวน
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ศาลพิพากษาใหลูกหนี้และผูซื้อตามสัญญาซื้อขายสินคากับบริษัทลูกหนี้รวมกันชดใช
คาเสียหายจากคาสินคาและภาษีมูลคาเพิ่มเปนจํานวนเงิน 79.00 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป ของคา
สินคาและภาษีมูลคาเพิ่ม จนกวาจะชําระเสร็จ และใหลูกหนี้ใชคาฤชาธรรมเนียมแทนบริษัทฯ และใหยกฟองผูซื้อไมตอง
จายคาฤชาธรรมเนียม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 บริษัทฯ ไดสงคําบังคับคดีเพื่อยึดทรัพยสินใหแกจําเลยที่ 1 และ
ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการสืบทรัพยและตั้งเจาพนักงานบังคดีเพื่อทําการยึดทรัพยบังคับคดีตอไป
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สินคาคงเหลือ
(หนวย : ลานบาท)
สวนงานธุรกิจสื่อ
รวม

2564
จํานวน
0.07
0.07

2563
จํานวน
0.10
0.10

เพิ่ม / (ลด)
จํานวน
(0.03)
(0.03)

รอยละ
(30.00)
(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
สวนงานธุรกิจสื่อในป 2564 มีมูลคา 0.07 ลานบาท เปนสินคาประเภทหนังสือพิมพ เมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีสินคา
คงเหลือ 0.10 ลานบาท ลดลง 0.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการรับขอมูลของผูบริโภคในยุค
ปจจุบันที่ตองการความรวดเร็วและทันเหตุการณ ทําใหการผลิตหนังสือพิมพรายสัปดาหลดจํานวนผลิตลง
อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือมีอัตราการหมุนเวียนเร็วขึ้น โดยป 2564 และ ป 2563 จํานวน 9 วัน และ 11
วัน ตามลําดับ หรือ 42.24 ครั้ง และ 32.64 ครั้ง ตามลําดับ เปนการแสดงการบริหารการขายสินคาไดเร็วขึ้น เนื่องจาก
คงเหลือเพียงสวนงานธุรกิจสื่อประเภทหนังสือพิมพ
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
ป 2564 บริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย สําหรับหุนสามัญของบริษัท เนชั่น 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 ซึ่งการขายไดเสร็จสิ้นแลว เมื่อวันที่ 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 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญดังนี้
ป 2564 บริษัทฯ มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด จํานวน 61.53 ลานบาท โดย
ยังคงสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่จดทะเบียนและชําระแลว และไดดําเนินจดทะเบียนตอกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564, วันที่ 27 สิงหาคม 2564 และวันที่ 26 ตุลาคม 2564
ป 2564 บริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย สําหรับหุนสามัญ บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด ใน
สัดสวนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่จดทะเบียนและชําระแลวใหกับบุคคลอื่น (ผูซื้อ) และดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์และ
จดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ จากการจําหนายเงินลงทุน
ดังกลาวทําใหบริษัทฯ สูญเสียเงินลงทุนทางออมในบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ในสัดสวนรอยละ 6.83 คงเหลือการถือหุน
ทางตรงในบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด รอยละ 93.17
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การเปลี่ยนแปลงในบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนทางออม
ป 2564 บริษัท หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน 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 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ป 2564 บริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ลงทุนในบริษัท ลิเบอ
เรเตอร จํ า กัด โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รองรั บ ธุ ร กิ จ ในการเป น นายหน า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย แ ละตั ว แทนธุ ร กิ จ
สัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 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 เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2564
ป 2564 บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดมีมติอนุมัติใหเรียกชําระคาหุนสามัญเพิ่มเติมจากผูถือ
หุนจํานวน 2,000,000 หุน มูลคาหุนหุนละ 7.50 บาท เปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดย
บริษัทยอยทางออมไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว
ป 2564 บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 20 ลาน
บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ลานบาท เมื่อวันที่ 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 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564
ป 2564 บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ไดมีมติเรียกชําระคาหุนสามัญเพิ่มเติมจากผูถือหุน
จํานวน 8,000,000 หุน มูลคาหุนหุนละ 7.50 บาท เปนจํานวนเงิน 60 ลานบาท เมื่อวันที่ 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 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้
ป 2564 บริษัท ฯ มีมติอนุมัติรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยสําหรับหุนสามัญ 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 รวมมูลคาราคาซื้อขายทั้งสิ้นจํานวนเงิน 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
โดยราคาซื้อขายหุนจํานวนเงิน 2.65 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทยอยทางออมไดเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายเงินกับบุคคลอื่น (ผู
ซื้อ) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และบริษัทยอยทางออมไดดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์หุนสามัญใหกับผูซื้อแลว
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อุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีอุปกรณ จํานวน 4.99 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีอุปกรณ 2.57 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจํานวน 2.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.16 จากสวนงานธุรกิจสื่อและธุรกิจหลักทรัพยซื้ออุปกรณเพิ่มขึ้น อยางไร
ก็ดีระหวางปก็ไดมีการตัดคาเสื่อมราคา โดยรายละเอียดของอุปกรณไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวขอที่
16 หนาที่ 46-49
หนี้สิน
ป 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 104.99 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน จํานวน 87.34 ลานบาท และหนี้สิน
ไมหมุนเวียน จํานวน 17.64 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีหนี้สินรวม 313.45 ลานบาท ลดลงจํานวน 208.46 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 66.51 เนื่องจากปกอนมีเงินรับลวงหนาจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด
จํานวน 164.40 ลานบาท
สวนของผูถอื หุน
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 มีโครงสรางเงินทุนประกอบดวยหนี้สินรวม จํานวน 104.99 ลานบาท และสวนของผู
ถือหุน จํานวน 735.01 ลานบาท มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.14 เทา เมื่อเทียบกับป 2563 ที่มีอัตราสวนหนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุน 0.52 เทา ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ปกอนมีเงินรับลวงหนาจากการจําหนายเงินลงทุนบริษัท กรีน เน็ต
1282 จํากัด จํานวน 164.40 ลานบาท รวมอยูในหนี้สินรวม ดังนั้นหากเมื่อหักรายการดังกลาวออกอัตราสวนหนี้สินตอ
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 มีกระแสเงินสดจายซื้อสินทรัพยจํานวน 75.51 ลานบาท ไดแกคาทํา
application และเงินจายลวงหนาคาสิทธิการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 51.82 ลานบาท สวนใหญเกิดจากกระแสเงินสดรับสุทธิจากการกูยืมเงินจากบุคคลภายนอก
จํานวน 38.00 ลานบาท กระแสดเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจํานวน 16.34 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีกระแสเงินสด
จายหนี้สินตามสัญญาเชาจํานวน 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
นอกจากหนี้สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินกลุมบริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทฯ มีหนังสือค้ําประกันกับสถาบันการเงิน จํานวน 7.70 ลานบาท
และ 8.35 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาใหบริการโครงขายโทรทัศนระบบดิจิทัลกับผูใหบริการโครงขาย
รายหนึ่งเพื่อขอใชโครงขายจากผูใหบริการโครงขายประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อเผยแพรชอง
ออกอากาศสัญญาณโทรทัศนจํานวนเงิน 437.33 ลานบาท เปนระยะเวลา 10 ป 16 วันนับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง
วันที่ 16 กันยายน 2571 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บริษัทยอยไดจัดสงหนังสือขอยกเลิกสัญญาโดยใหสิ้นสุด
สัญญาในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ทางคูสัญญาไดแจงขอสงวนการใชสิทธิตามสัญญา
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ทางคูสัญญาไดมีการแจงใหบริษัทยอยชําระคาเสียหายจากการเลิกสัญญากอนกําหนด
ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2571 เปนเวลา 8 ป 10 เดือน และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 บริษัท
ย อยได มี การแต งตั้ งทนายความเพื่ อส งหนั งสื อขอปฏิ เสธการชํ าระค า เสี ย หาย พร อ มชี ้ แ จงเหตุ ผ ลการขอยกเว น
ค า เสี ย หายดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ย อ ยอยู ร ะหว า งการดําเนินการเจรจา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุม บริษัท ฯ มี ภ าระผูก พัน กับ บุค คลและบริษัท อื่น เกี่ย วกับ สัญ ญาเชา
ระยะสั้น และสัญ ญาบริ การที่ มีส าระสํา คัญ จํา นวน 34.16 ลา นบาท และ 30.32 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ มีภาระผูกพันคาที่ปรึกษากับบุคคลและบริษัทอื่น จํานวนเงิน
0.87 ลานบาท และ จํานวนเงิน 0.59 ลานบาท ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บริษัทยอยทางออมไดเขาทําสัญญาวาจางพัฒนาซอฟตแวรกับบริษัทอื่น ซึ่งมีมูลคา
สัญญา จํานวนเงิน 27.00 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คงเหลือภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวนเงิน
3.78 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 บริษัทยอยทางออมไดเขาทําสัญญาซื้อขายสิทธิในการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (หมายเลข 21) กับบริษัทอื่นในราคาซื้อขายจํานวนเงิน 120.00 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คงเหลือ
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวนเงิน 70.00 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทยอยทางออมมีภาระผูกพันในสัญญาแตงตั้งบริษัทอื่นเปนตัว แทนใน
การจัดหาบุคคลผูสนใจเขารับบริการกับบริษัทอื่น โดยมีภาระผูกพันที่จะตองแบงสวนแบงรายไดเปนรายเดือน ในอัตรา
รอยละ 15 และอัตรารอยละ 10 ตามลําดับ ของคาตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทยอยไดรับชําระภายในเดือนปฏิทินใดๆ อัน
เนื่องมาจากนิติกรรม สัญญามีระยะเวลา 1 ป เทากันทั้งสองป
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 บริ ษั ท ย อ ยทางอ อ มมี ภ าระผู ก พั น ในสั ญ ญาแต ง ตั้ ง บริ ษั ท อื่ น เป น
ผูดําเนินการจัดการงานกิจกรรม โดยมีภาระผูกพันที่จะตองจายในอัตรารอยละ 10 และอัตรารอยละ 12 ตามลําดับ ของ
รายไดหลังหักคาใชจายจากการจัดกิจกรรมแตละงานกิจกรรม
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ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
1. ธุรกิจสื่อและสื่อออนไลนในป 2565 มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากปกอน ๆ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการของผูบริโภคและความสะดวกในการเขาถึงที่สะดวกมากขึ้น จากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองการใชงานของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไดใหความสําคัญกับการขยาย
ธุรกิจทางดานสื่อสมัยใหมการหาพันธมิตร และชองทางการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ content ของกลุมบริษัท ตลอดจนการ
ใหบริการดานสื่อออนไลนเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการดานสื่อสมัยใหมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสามารถใช
ขอมูล (content) รวมกับสื่อทีวีและสิ่งพิมพได เปนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. การขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจจากเดิมที่เนนการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพียงอยางเดียวมาเปนการ
ใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integration) การใหบริการเชิงเทคโนโลยีเฉพาะดาน การให
คําแนะนําและเปนที่ปรึกษาดานระบบสารสนเทศ การพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมกลุมโปรแกรมประยุกตเพื่อใหครอบคลุม
ความตองการของลูกคาทั้งองคกรภาครัฐและภาคเอกชน การขายหรือใหเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับองคกรขนาดใหญ การ
พัฒนาโปรแกรมจัดการการสงขอมูล Mobile Contents การขยายตลาดเขาสูตลาด Digital Contents เพื่อการสรางสรรค
ภาพกราฟฟกสโดยใช Graphic Technology ตาง ๆ และการใหบริการเชื่อมโยงระบบซอฟตแวรไปยังนวัตกรรมดาน
คอมพิวเตอรตาง ๆ (Innovative Integration) จะทําใหสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจไดกวางขวางครอบคลุมความ
ตองการของลูกคาและสามารถขยายกลุมลูกคาไดมากขึ้น
3. บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการทบทวนโครงสรางองคกรเพื่อจัดสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีประสบ
การณ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเขามาทํางาน เพื่อรองรับกับการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจดังกลาวขางตนกับ
สภาวการณแขงขันที่คอนขางสูงในธุรกิจที่บริษัทและบริษัทยอยประกอบการอยู
4. บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงการแขงขันทางธุรกิจอยางสูงของธุรกิจสื่อและสื่อออนไลน ทําใหไดมีการมองหาธุรกิจใหม
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปจจุบันของบริษัทฯ เพื่อตอยอดธุรกิจในอนาคต โดยไดมีการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพยทั้งใน
ส ว นของนายหน า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ที่ เ ป น หน ว ยลงทุ น ซึ่ ง ป จ จุ บั น ได รั บ ใบอนุ ญ าตให เ ริ่ ม ประกอบธุ ร กิ จ และธุ ร กิ จ
หลักทรัพยแบบครบวงจร ที่กําลังอยูในระหวางขั้นตอนการดําเนินการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากปจจุบัน
คนรุนใหมใหความสําคัญกับการวางแผนทางการเงิน สนใจการลงทุนในตลาดหุนทั้งในและตางประเทศมากขึ้น ทําใหมีนัก
ลงทุนหนาใหมเขามาลงทุนในตลาดหุนเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป โดยการประกอบธุรกิจหลักทรัพยนี้จะชวยเพิ่มชองทางการหา
รายไดของบริษัท และทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
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5. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
5.1 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย
ชื่อยอหลักทรัพย
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 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
ประเภทกิจการและการดําเนินธุรกิจ
สื่อ จําหนาย ติดตั้ง และพัฒนาซอฟตแวรและใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน 105,650,197,648 บาท
ทุนชําระแลว 75,650,197,648 บาท
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
นายทะเบียนหุน
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ตั้งอยูเลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ผูสอบบัญชีอนุญาต
บริษัท บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด โดย
นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387
หรือนางสาววราภรณ อินทรประสิทธิ์ ทะเบียนเลขที่ 7881หรือ
นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ทะเบียนเลขที่ 12258 หรือ
นางสาววราภรณ พันธภักดีนุพงษ ทะเบียนเลขที่ 12261 หรือ
นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 13765
สํานักงานเลขที่ 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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NEWS
วันที่ 8 ตุลาคม 2547
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
Type of Business and Nature of Operation
Media and develop, sell, training, services and supports
in information technology
Share Capital
Registered 105,650,197,648 THB
Paid-up 75,650,197,648 THB
Shares at Par Value 1 THB
Securities Registration
Thailand Securities Depository (Thailand) Co., Ltd.
93 The Stock Exchange of Thailand Building, 14th Floor,
Rachadapisek Road, Din daeng, Bangkok 10400,
Thailand
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 ขอมูลสําคัญอื่น
- ไมมี5.3 ขอพิพาททางกฏหมาย
ขอพิพาททางกฎหมาย ณ สิ้นป 2564 มีดังนี้
คดีหมายเลข
ศาล
จําเลย
ขอหาหรือฐานความผิด
ดํา พ.
แพง จําเลย 3 หมิ่ น ประมาทโดยการโฆษณา เรี ย กร อ งใหชํ า ระ
3328/2561
ค า เสี ย หายจํ า นวนเงิ น 631.40 ล า นบาท พร อ ม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป
ดํา พ.
แพง จําเลย 1 หมิ่ น ประมาทโดยการนํ า เสนอข า ว เรี ย กร อ งให
1349/2563
ชํา ระคา เสี ยหายจํา นวนเงิ น 51 ลา นบาท พรอ ม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป
ดํา อ.
อาญา จําเลย 3 หมิ่ น ประมาทโดยการโฆษณา เรี ย กร อ งใหชํ า ระ
3226/2562
คาเสียหายจํานวนเงิน 10 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย
อัตรารอยละ 7.50 ตอป
ดํา อ.
อาญา จําเลย 1 หมิ่นประมาทโดยการนําเสนอขาว เรียกรองใหยึด
1306/2563
และทํ า ลายหนั ง สื อ พิ ม พ จํ า นวน 3 ฉบั บ และให
โฆษณาคําพิพากษาทั้งหมดผานสื่อออนไลน
ดํา อ.
อาญา จําเลย 1 หมิ่ น ประมาทโดยการนํ า เสนอข า ว เรี ย กร อ งให
2176/2563
โฆษณาคํ า พิ พ ากษาทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น ใน
หนังสือพิมพ และสื่อออนไลน และใหทําลาย ลบ
หรื อ นํ า ออกจากระบบคอมพิ ว เตอร หรื อ ข า วที่ มี
ขอความหมิ่นประมาท

ความคืบหนาของคดี
นัดสืบพยาน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ศาลนัดไกลเกลี่ย
วันที่ 13 มิถุนายน 2565
ศาลนัดไตสวนมูลฟอง
วันที่ 31 มีนาคม 2565
ศาลนัดไตสวนมูลฟอง
วันที่ 27 มิถุนายน 2565
ศาลนัดไตสวนมูลฟอง
วันที่ 28 มีนาคม 2565

อยางไรก็ตาม ขณะนี้คดีทั้งหมดดังกลาวอยูในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาล ฝายบริหารของบริษัท
เชื่อวาผลของคดีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินของบริษัท
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สวนที่ 2
การกํากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยจะไดกําหนด
เปนนโยบายที่ครอบคลุมถึงโครงสรางและขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท สิทธิและความเทา
เทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียนอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหนาที่ในการกํากับใหบริษัทมีการเปดเผยขอมูลที่มี
ความเพียงพอโปรงใส ใหแกผูถือหุนและสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ มีการกํากับควบคุมดูแลกิจการที่เปนระบบ สามารถ
ตรวจสอบได และมีการควบคุมบริหารความเสี่ยงเพื่อประโยชนสูงสุดแกนักลงทุน และยังคํานึงถึงเรื่อง จริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Right of Shareholder)
บริษัทตระหนักใหความสําคัญตอผูถือหุน และใหสิทธิผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายใหขอมูล
และขาวสารของบริษัทอยางถูกตองทั้งผานการประชุมผูถือหุนซึ่งบริษัทจัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และรวมพิจารณาตัดสินในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตาง ๆ โดยที่บริษัทมีการอํานวยความ
สะดวกแกผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการกําหนดใหมีการจัดประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ผูถือหุน
สามารถเดินทางมาไดโดยสะดวก โดยสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนลวงหนา และระบุเอกสารที่ตองใชแสดงตัวในการเขา
รวมประชุม บริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมได โดยผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ให บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย
ตนเอง ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งจะมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมดวยทุกครั้งเพื่อ
ตอบขอซักถามของที่ประชุมผูถือหุน โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผูแทนในฐานะประธานที่ประชุมจะไดจัดใหผูถือหุน
ไดมีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนออยางเหมาะสม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษั ท มี น โยบายอํ า นวยความสะดวกให แ ก ผู ถื อ หุ น และปฏิ บั ติ ต อ ผู ถื อ หุ น ทุ ก รายอย า งเท า เที ย มในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินการของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท
และจะเพิ่มทางเลือกใหผูถือหุนทุกครั้ง ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือ
หุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือผูรับมอบอํานาจเปนตัวแทนในการเขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนได
ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนในรายการที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหคณะกรรมการบริษัทเปนผู
พิจารณาการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและใหผูที่อาจมีสวนไดเสียงดออกเสียงเพื่อใหเกิดความ
โปรงใส หากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของ
บริษัทจะใหรับทราบเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น และหามมิใหผูบริหารใชขอมูลภายในมากอใหเกิดผลประโยชนสวนตนโดย
บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
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
พนั ก งานอย า งเหมาะสมเป น ธรรม มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ เพื่ อ ให
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 ที่เกี่ยวของอยางมีคุณธรรม
ปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขันที่ดี
 สังคมสวนรวม : บริษัทฯ มีความมุงมั่นและตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจที่มีสวนรับผิดชอบตอสังคม
โดยมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมและชุมชนทั้งในสถานที่ของลูกคาและของ
บริ ษั ท เอง และได ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดของกฎหมายและกฎระเบี ย บต า ง ๆ ที่
เกี่ยวของ
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ มีการเผยแพรทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชการเงินตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส เพื่อจะเปนประโยชนตอผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะห ทั้งนี้
บริษัทไดปรับปรุงขอมูลและขาวสารใหทันสมัยและเปนปจจุบันอยูเสมอ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษั ท ไดกํา กับ ดูแ ลให ร ายงานทางการเงิน ของบริษัท ที่จัดทํา ขึ้น มีขอ มูลทางบัญ ชีที่ ถูกตอ ง
ครบถวนในสาระที่สําคัญโปรงใส รวมทั้งไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิ น และระบบการควบคุ ม ภายใน คณะกรรมการบริ ษั ท ได จั ด ทํ า รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปแลว
ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทจัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) เพื่อเปนตัวแทนบริษัทในการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน 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
โดยคณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับ
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเชนกรรมการตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทมีความ
ซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนมีความตั้งใจดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องมีหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการ
ดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท และมี ก ารกํ า กั บ ควบคุ ม ฝ า ยบริ ห ารให ดํ า เนิ น การเป น ไปตามนโยบายที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินเปนตนนอกจากนี้บริษัทยังมีการจัด
ใหมีการประชุมคณะกรรมการ อยางสม่ําเสมอและมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยดูแลระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทมีความโปรงใสซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทประกอบไปดวยกรรมการทั้ง สิ้น 9 คน โดยรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปดว ย
กรรมการอิสระ 3 คน เปนตัวแทนผูถือหุนสวนนอย ซึ่งไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด ตามที่
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนกําหนดไว ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถสอบทานการบริหารจัดการงาน
ของบริษัทไดและเพื่อใหการกํากับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดย
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3
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2. บทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
ที่เห็นชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้
คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ เชน การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด
หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน การออกหุนกู เปนตน
3. อาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทําการอยางหนึ่งอยาง
ใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได และคณะกรรมการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ได
4. กํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินตามนโยบายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ และแจงใหฝายบริหารนําเสนอ
เรื่องที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท ดูแลและจัดการความเสี่ยงของบริษัท รายการระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อพิจารณาใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
5. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และจัดใหมีฝายตรวจสอบภายใน
เพื่อตรวจสอบดูแลปฏิบัติงานภายใน ดําเนินการ ติดตามผล และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุน
6. ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความสามารถ และประสบการณ ใหเปนประโยชน ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนและสาธารณชนอยางถูกตอง ครบถวน มีจริยธรรมและมีความ
โปรงใสในการกําหนดนโยบายการบริหารงานและการดําเนินธุรกิจ
3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ เชน
วางแผนงานประจําป เปนตน โดยประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารและผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน จะเปน
ผูดูแลใหความเห็นชอบกําหนดระเบียบวาระการประชุม โดยในการประชุมมีการกําหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ครบถวนเพียงพอและจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุม 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยกรรมการสามารถขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมไดจาก
เลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอในการประชุม
เพื่อที่จะใหฝา ยจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปญหาสําคัญไดอยางรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการไดจัด
ใหมีเลขานุการบริษัทมีหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและ
จัดการประชุม จดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจํานวน 14 ครั้ง โดย
รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละทานไดเปดเผยไวในหัวขอโครงสรางการจัดการ
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4. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได กํา หนดนโยบายค า ตอบแทนกรรมการไว อ ย า งชั ด เจนและโปร ง ใส โดยผ า นการ
พิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1. คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน
ประธานกรรมการ
35,000.00 บาท/เดือน
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
30,000.00 บาท/เดือน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน
2. คาเบี้ยประชุมจายรายครั้ง
2.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ไมไดรับคาเบี้ยประชุม
กรรมการที่เปนผูบริหาร
5,000.00 บาท/ครั้ง
2.2 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
5,000.00 บาท/ครั้ง
2.3 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการ
7,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ
5,000.00 บาท/ครั้ง
2.4 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5,000.00 บาท/ครั้ง
2.5 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ
ประธานกรรมการ
7,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ
5,000.00 บาท/ครั้ง
3. บําเหน็จกรรมการ
-ไมมี5. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูที่
เกี่ยวของในระบบกํากับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท
เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ไดแก หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai
Institute of Directors Association : IOD)
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6. จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัทฯ มุงหมายที่จะดําเนินธุรกิจภายใตจริยธรรม จรรยาบรรณและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ควบคูไปกับการใส
ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อที่จะนําพาใหบริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนและแข็งแกรง ดวยการ
ปฏิบัติตามหลักแหงความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษัทฯ เชื่อ
วาการสราง “ความยั่งยืนขององคกร (Corporate Sustainability)” เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการองคกรธุรกิจ
สมัยใหมการกําหนดนโยบายของ CSR เพื่อใหผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทฯ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอ
ชุมชนสัง คม และผูมีสวนเกี่ยวของ จะก อใหเกิดคุณประโยชนในหลายดาน อาทิ การสรางความนาเชื่ อถือ การสรา ง
ภาพลักษณของบริษัทฯ ที่ดีตอสังคม และเพื่อใหเปนไปตามปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรกําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจของกลุมบริษัทเพื่อใหกรรมการผู บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือและนําไปปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน ดังนี้
จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน
พนักงานเปนทรัพยากรอันมีคาสูงสุดและเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของบริษัท บริษัทฯ จึงไดมุงพัฒนา
เสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดีงาม รวมทั้งสงเสริมการทํางานเปนทีม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความ
สุภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน การวาจางแตงตั้งและโยกยายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของ
คุณธรรมและการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
พนักงานอยูเสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานอยางเครงครัด
จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน
บริษัทมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยคํานึงถึงการ
เจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว ดวยผลตอบแทนที่ดีและตอเนื่อง รวมทั้งการดําเนินการเปดเผยขอมูลอยาง
โปรงใส และเชื่อถือไดตอผูถือหุน
จรรยาบรรณวาดวยการแขงขันทางการคากับคูแขงขัน
1. ขอมูลการแขงขัน
บริษัทไมมีนโยบายในการแขงขันทางการคาโดยวิธีการใดๆใหไดมาซึ่งขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมาย
และขัดตอจริยธรรม
2. การแขงขันอยางเปนธรรมและเสรี
บริษัทสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรมไมผูกขาดหรือกําหนดใหคู
คาตองขายสินคาของบริษัทเทานั้น
จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอคูคาและเจาหนี้
การดําเนินธุรกิจกับคูคาใด ๆ ตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดตอกฎหมายใด ๆ มี
การคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกันกับคูคาการคัดเลือกคูคาตองทําอยางยุติธรรม
ทั้งนี้ บริษัทถือวาคูคาเปนปจจัยสําคัญในการรวมสราง Value Chain ใหกับลูกคา
บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้เปนสําคัญ ในการชําระคืนเงินตน ดอกเบี้ย และ
การดูแลหลักประกันตาง ๆ
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จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทฯ ในฐานะเปนบริษัทของคนไทย มีจิตสํานึกความตระหนักและสํานึกในประเทศและเปนสวนหนึ่งของ
สังคมซึ่งตองรับผิดชอบในการชวยเหลือสังคม การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชนตลอดจนการสนับ สนุน
กิจกรรมของทองถิ่นที่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอลูกคา
บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและมั่นใจใหกับลูกคาที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดีมี
คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังตอไปนี้
1. สินคาและบริการ
ผลิตสิน คา และบริการทีมีคุณ ภาพโดยมุง มั่น ที่จะยกระดับ มาตรฐานใหสูง ขึ้น อยา งตอ เนื่อ งและจริง จัง
เปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
2. การรักษาขอมูลของลูกคา
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับจะไมเปดเผยขอมูลของลูกคา โดยไมไดรับอนุญาตจากลูกคาหรือ
จากผูมีอํานาจของบริษัทกอน เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของตามบทบังคับ
ของกฎหมาย
3. การใหบริการลูกคา
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ มุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญ โดยทําความเขาใจ คาดการณ และ
ตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนได สวนเสีย ปฏิบัติโดยเคารพใน
ศักดิ์ศรีของผูรับบริการและดวยความเสมอภาคตระหนักถึงความสําคัญของลูกคาแตละรายวาลูกคาแตละ
รายนั้นมีความสําคัญไมเทากันแตลูกคาไมใชพระเจา (Customer Come First) การที่บริษัทสามารถทําให
ลูกคาจงรักภักดีตอบริษัทไดนั้น เปนหัวใจหลักในการนําบริษัทไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจระยะยาว
จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอหนาที่
กรรมการ ผูบ ริห าร และพนั ก งานทุก ระดับ ควรรั บ รู เข า ใจและสํา นึก ในบทบาทหนา ที่ข องตนเองด ว ยความ
รับผิดชอบและบริหารทรัพยากรตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งกลาตัดสินใจ และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นโดยไม
ผลักภาระใหกับผูอื่น
1. สํานึกในบทบาทหนาที่ของตนเอง
- ตระหนักวาตนเองมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวของงาน
- ไมเกี่ยงกันทํางาน แตชวยกันขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติภารกิจของบริษัท
- พรอมใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบการทํางานดวยความเต็มใจ
2. กลารับผิดชอบตองานของตนเอง
- มุงมั่นตั้งใจและรับผิดชอบตองานของตนเอง
- ไมทิ้งงานหรือภาระหนาที่ของตัวเองแมบางครั้งตนเองรูสึกวานาเบื่อ
- เมื่อทําผิดแลว ยอมรับผิด แลวนํามาเปนบทเรียน
- พรอมรับและเปนกําลังสําคัญสวนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสําเร็จของงาน
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3. กลาตัดสินใจในงานทีร่ ับผิดชอบโดยไมบายเบี่ยงหรือโยนภาระใหผูอื่น
- พิจารณาผลดีและผลเสียอยางรอบคอบกอนตัดสินใจทุกครั้ง
- กลาตัดสินใจมากกวาที่จะสงเรื่องใหผูอื่นเพื่อบายเบี่ยงความรับผิดชอบ
- กลาที่จะรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจของตนเอง
- รักษาหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง กอนจะมอบหมายใหคนอื่นไป
การทํางานเปนทีม (Teamwork)
การผสมผสานความแตกตางของกรรมการผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งแนวความคิด ทักษะและความรู
ความสามารถชวยเหลือและเปนกําลังใจใหแกกันและกัน เพื่อฝาฟนอุปสรรคสูความสําเร็จรวมกัน
1. ใหความไวเนื้อเชื่อใจ เคารพ และใหเกียรติผูรวมงานอยางจริงใจ
- ติดตอประสานงานกับทุกคนในทีมดวยความสัมพันธที่ดี เคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน
- เชื่อมั่นและไวใจในความสามารถของทุกคนที่ทํางานอยูในทีม
- มีมารยาท มีน้ําใจ และมีเจตนาที่ดีตอกันและกัน
- เปดใจ ยอมรับ และชื่นชมผูรวมงานดวยความเต็มใจ
- ไมยึดเอาผลงานของทีมมาเปนผลงานของตนเองแตผูเดียว
- ในการทํางานรวมกันและระหวางสวนงาน ควรคํานึงถึงความสําเร็จของบริษัทเปนที่ตั้ง
2. เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรี
- ทํางานโดยการปรึกษาหารือและตัดสินใจรวมกับผูรวมงาน
- รับฟงเหตุผลและความคิดของทุกคน แมคุณวุฒิ วัยวุฒิ และตําแหนงหนาที่แตกตางกัน
- ไมดวนสรุปหรือตัดสินความคิดของบุคคลอื่นจนกวาจะไดรับทราบขอเท็จจริงทั้งหมดอดทนตอการขัด
คอ และใหอภัยตอขอผิดพลาดหรือการประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของผูรวมงาน
- พรอมที่จะปรับความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหารวมกับผูอื่น
3. เมื่อเกิดขอขัดแยงหรือวิกฤตในทีม ควรจะชวยกันแกปญหาและไมทอดทิ้งกัน
- ยอมรับวาความขัดแยงกอใหเกิดความคิดเห็นหรือทางเลือกที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอการ
ทํางาน
- แกปญหาดวยวิธีการเจรจากันอยางเปดเผย จริงใจ และแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด
- ตระหนักเสมอวาความสําเร็จของทีมงานคือความสําเร็จของบริษัท
- ยินดีใหผูรวมงานมีโอกาสปรับปรุงงานเมื่อมีขอผิดพลาดมากกวาติเตียนลงโทษ
- ยอมรับที่จะปฏิบัติตามผลการตัดสินใจ แมจะมีความคิดเห็นที่แตกตาง
4. สรางบรรยากาศและสภาพการทํางานใหมีความสุขรวมกัน
- ชวยเหลือผูรวมงานแมมใิ ชหนาที่โดยตรง
- ใสใจในสารทุกขสุขดิบของผูรวมงาน
- สนุกกับการทํางานเปนทีมดวยการมองโลกในแงดีและมีอารมณขัน
- ใหความสําคัญกับการหาเวลาวาง และเขารวมกิจกรรมสังสรรคของทีม
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ความรู ความสามารถ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับจะมุงเสริมสรางความรูความสามารถ (Competence) ที่จําเปน โดย
การประเมินความรูความสามารถและทักษะตาง ๆ ที่มีอยูใหเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันจะแสวงหาและ
พัฒนาความเปนเลิศอยูเสมอ
1. เปนผูประเมินและพรอมรับการประเมินความรู ความสามารถของตนเองเสมอ เพื่อใหแนใจวา
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ประเมิ น จุ ด เด น จุ ด ด อ ยของตนเองอยู เ สมอเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความรู ค วามสามารถและทั ก ษะในการ
ทํางานใหเพียงพอ
- พรอมรับการประเมินผลงานอยางใจกวางและนํามาปรับปรุงตนเอง
- พัฒนาความรูความสามารถและทักษะของตนเองใหเหมาะสมกับคุณสมบัติที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
นั้น ๆ
2. พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
- หมั่นศึกษาหาความรูและวิทยาการใหม ๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส
- นําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการอบรมและสัมมนามาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
- พัฒนาตนเองเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงานและบุคคลอื่น
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงขององคกรภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ตนเอง
3. รวมสงเสริมพัฒนาและสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ
- ใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดทํางานในหนาที่ใหม ๆ เพื่อเปนการเพิ่มทักษะที่หลากหลาย
- ให ค วามสํ า คั ญ และความสนใจในการประเมิ น ศั ก ยภาพและผลงานของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาอย า ง
สม่ําเสมอ
- นําเอาจุดเดนและทักษะของผูใตบังคับบัญชาออกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
- สอนงานและถายทอดความรูตาง ๆ ใหผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพและไมสิ้นเปลือง (Efficiency and Economy)
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับควรทํางานโดยเนนการพัฒนาตนเองและวิธีการทํางานใหดีที่สุดอยู
เสมอ ดวยการวางแผนแสวงหาแนวทางปองกันรวมทั้งประเมินทางเลือก และตัดสินใจแกปญหา เพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ไดตั้งไวดวยการใชทรัพยากรอยางประหยัดไมสิ้นเปลืองและใชเวลาอยางคุมคาที่สุด
1. ทํางานโดยมีเปาหมายที่ชัดเจน
- เนนการทํางานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักวิสัยทัศนและคานิยมรวมของบริษัท
- มีเปาหมายในการทํางาน และพยายามทําใหไดตามที่กําหนดไว
- กําหนดเปาหมายที่ทาทาย วัดไดและเปนไปได
2. ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหรวดเร็ว ถูกตอง และทันตอเหตุการณอยูเสมอ
- วางแผนจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของงานและพยายามทําใหสําเร็จตามเปาหมาย
- คนหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานอยูเสมอ
- ยินดีรับฟงคําวิพากษวิจารณ หรือขอเสนอแนะจากผูอื่น เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการทํางาน
- หมั่นตรวจสอบและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของเราใหทัดเทียมกับองคกรชั้นนําอื่นอยูเสมอ
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3. ใชทรัพยากรของบริษัทอยางรูคา
- ตรงตอเวลา และตรงตอนัดหมาย
- ทุมเทความสามารถ และใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่เพื่อทํางานใหสําเร็จ
- ปฏิบัติงานใหดีที่สุด ดวยเวลานอยที่สุด
- ใชเครื่องมือ อุปกรณ และงบประมาณของบริษัทอยางประหยัดและคุมคา
- ชวยกันสอดสองดูแลรักษาอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชของบริษัท
ความคิดสรางสรรค
กรรมการ ผูบ ริห าร และพนัก งานทุก ระดับ จะมุงเสริมสรางความสามารถในการคิดสรางสรรค (Creativity)
แนวทางใหม ๆ ในการปรับปรุงงานของบริษัท โดยการคิดออกนอกกรอบ ทดลองลงมือปฏิบัติจนเกิดแนวทางที่ดีกวาและ
เกิดนวัตกรรม (innovation) อันสงผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทมีผูกลาวกันวาความสําเร็จ
(success) เปนอุปสรรคอันหนึ่งตอการสรางความคิดสรางสรรคเพราะองคกรมักจะยึดติดกับความสําเร็จจากวิธีการที่ผาน
มาในอดีตจนไมยอมรับความคิดใหม ๆ
การใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น
กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ ต อ งไม ใ ช ข อ มู ล ภายใน (Inside Information) ของบริ ษั ท ที่ มี
สาระสําคัญ และยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น
การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ มีเสรีภาพในการรวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ แตทั้งนี้ กรรมการผูบริหารหรือพนักงานตองไมแอบอางความเปนพนักงานหรือนําทรัพยสิน อุปกรณเครื่องมือ
ใด ๆ ของบริษัทเพื่อประโยชนในการดําเนินการใด ๆ ในทางการเมือง
การใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน หรือตอสาธารณชน
การใหขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทตองอยูบนพื้นฐานขอมูลที่เปนจริง ถูกตองและปฏิบัติดวยความระมัดระวังผูที่ไม
มีหนาที่เกี่ยวของหรือไมไดรับมอบหมาย ไมสามารถใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน หรือตอสาธารณชน
ใด ๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัท ไมวาในดานใดอันอาจสงผลกระทบตอชื่อเสียง และการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interests)
1. การรับเงินหรือประโยชนตอบแทน
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชน หรือผลตอบแทนใด ๆ อันอาจทําให
กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของตน และมีผลกระทบตอผลประโยชนของลูกคา
และบริษัท พึงปฏิบัติดังนี้
- กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ ต อ งไม รั บ เงิ น หรื อ ประโยชน ต อบแทนใด ๆ เป น การ
สวนตัวจากลูกคาคูคา ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทํางานในนามบริษัท
- กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ จะไม กู ยื ม เงิ น หรื อ เรี่ ย ไรเงิ น จากลู ก ค า หรื อ ผู ทํ า
ธุรกิจกับบริษัท เวนแต เปนการกูยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกคาของธนาคารหรือ หรือสถาบัน
การเงินดังกลาว
- กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ จะไม รั บ ของขวั ญ ที่ มี มู ล ค า เกิ น กว า ปกติ ป ระเพณี
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 ใหถือคําชี้ขาดของประธานกรรมการ บริหารเปนที่สุด
7. โครงสรางการกํากับดูแลกิจการและขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอยผูบริหาร พนักงาน และ
อื่นๆ
7.1 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9
คน ซึ่งไมมีคุณสมบัติตองหาม ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริต ไมมี
ประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท จํานวนกรรมการบริษัทเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทที่กําหนดใหบริษัทมีกรรมการไดไมนอยกวา 5 คน และจํานวนกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ บริษัท (มหาชน) จํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 67
บริ ษั ท มี น โยบายให อ งค ป ระกอบของคณะกรรมการประกอบด ว ยผู ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถด า นตา ง ๆ มี
คุณสมบัติหลากหลายทั้งดานทักษะ ประสบการณ และความสามารถเฉพาะดานที่เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ต อ บริ ษั ท เช น ด า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ญ ชี การเงิ น กฎหมาย พาณิ ช ยศาสตร
เศรษฐศาสตร และ รัฐศาสตร เปนตน นอกจากนี้ กรรมการแตละคนมีภาวะความเปนผูนํา มีวิสัยทัศน และความเปนอิสระ
ในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม สามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทไดอยางเพียงพอในการ
ปฏิบัติหนาที่ อีกทั้งยังมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทรวมกับฝายจัดการ เชน การวางแผนการ
ดําเนินงาน นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง กํากับดูแลตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน เปนตน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
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คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการไวอยางชัดเจนในขอบังคับของบริษัทและใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัททุก ๆ คราว ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ ถาจํานวนกรรมการที่จะออกแบง เปน 3 สวนไมไ ดให ออกโดยจํานวน
ใกลเคียงที่สุดกับหนึ่งในสามสวน ทั้งนี้ ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน และถาตกลง
กันในเรื่องของการออกจากตําแหนงไมได ใหใชวิธีจับสลากโดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
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7.2 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องคประกอบของคณะกรรมการทัง้ หมด
โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 3 คณะ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี
ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังตอไปนี้
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ดังนี้
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ชวงระยะเวลาการดํารงตําแหนง
1.
นายบากบั่น 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
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1.
นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
นายพินิจ วุฒิพันธุ
กรรมการตรวจสอบ
3.
พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา กรรมการตรวจสอบ

ชวงระยะเวลาการดํารงตําแหนง
12/11/2564 - ปจจุบัน
08/02/2556 - ปจจุบัน
21/03/2560 - ปจจุบัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

1.
2.
3.

พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา
นายกุศล สังขนันท
นายพิพัทธ ชนะสงคราม

ชวงระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 11/03/2563 - ปจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
25/06/2564 - ปจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
09/04/2562 - ปจจุบัน
ตําแหนง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 4 ทาน ดังนี้
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1.
นายกุศล สังขนันท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.
นายพิพัทธ ชนะสงคราม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.
นายกฤษฎา พฤติภัทร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.
นางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชวงระยะเวลาการดํารงตําแหนง
15/06/2564 - ปจจุบัน
01/07/2563 - ปจจุบัน
15/06/2564 - ปจจุบัน
01/07/2563 - ปจจุบัน

โดยมีนางสาววนิดา ริจิรวนิช เปนเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดยอย
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ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร
คํานิยาม “ผูบริหาร” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หมายถึงผูจัดการ หรือ
ผูดํารงตําแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับ
บริหารรายที่สี่ทุกราย รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือ
เทียบเทา ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผูบริหารและตําแหนงงานดังนี้
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ชวงระยะเวลาการดํารงตําแหนง
1.
นายกฤษฎา พฤติภัทร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
15/06/2564 - ปจจุบัน
2.
นางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ
ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน
01/07/2563 - ปจจุบัน
7.2.2

กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นายกุศล สังขนันท หรือ นายพิพัทธ ชนะสงคราม หรือนางสาววราภรณ สุพฤกษา
สกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันพรอมทั้งประทับตราบริษัท
7.2.3 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น า ที่ กํ า หนดนโยบายในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามกฎหมาย
สอดคลองกับวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท
2. มอบหมายใหฝายบริหารเปนผูดําเนินตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานใหการบริหารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารเปนไปตามแนวนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
3. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ทางตั ว เลขและเป า หมายที่ ก รรมการบริ ห ารเสนอเพื่ อ ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดแกบริษัท
4. ปฏิบัติหนาที่เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย
ความรับผิดชอบ และระมัดระวังผลประโยชนของบริษัท
5. สอบทานใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางถูกตองและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เปนจริง และจัดทํา
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไปซึ่งไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน
6. จัดประชุมผูถือหุนโดยใหความเสมอภาคแกผูถือหุนทุกทานอยางเทาเทียมกัน และมีการรายงานขอมูลทาง
การเงินและขอมูลที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตองและ
เปนไปตามขอกฎหมายที่ไดกําหนดไว
7. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท
8. พิจารณาแตงตั้งตัวแทนคณะกรรมการบริษัทเพื่อมอบอํานาจในการดําเนินกิจการที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทตามแตคณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทสามารถยกเลิก
เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแกไขอํานาจนั้นได 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. ใหมีการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ใหมีความถูกตอง มีการรายงานที่ชัดเจน ครบถวน
4. รายงานกิจกรรมและการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปของบริษัทโดย
ใหมีการลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
5. ตรวจสอบให บ ริ ษัท ปฏิบั ติต ามกฏหมายวา ดว ยหลั กทรั พ ยแ ละตลาดหลักทรัพ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6. คัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นดวย
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. กําหนดหลักเกณฑ กระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการ และแตงตั้งผูบริหาร ตั้งแตระดับรองกรรมการ
อํานวยการขึ้นไป เพื่อสนับสนุนใหฝายบริหารสามารถบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. กํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารจ า ยค า ตอบแทนกรรมการที่ เ ป น รายเดื อ น เบี้ ย ประชุ ม บํ า เหน็ จ กรรมการต อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
3. ทบทวนการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทยอยเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. กําหนดตัวชี้วัดเพื่อจายเงินรางวัลจูงใจ และปรับเงินเดือนประจําปของกรรมการอํานวยการ
5. กําหนดนโยบายและหลักเกณฑจายเงินรางวัลจูงใจพนักงานและผูบริหารใหเหมาะสมกับผลการดําเนินการ
ของบริษัทฯ และสอดคลองกับคาตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน
6. กําหนดนโยบายและหลักเกณฑการปรับอัตราคาจางประจําปใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
7. พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงานระดับกรรมการอํานวยการ
8. พิจารณาการจัดทําประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารกับบริษัทผูรับประกันภัยเพื่อเปน
การคุมครองความรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการและผูบริหาร
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณากํา หนดนโยบายและกรอบการบริห ารความเสี่ยงขององคกรกอ นนําเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
2. พิจารณากําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดขององคกร
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรภายใตแนวทางและนโยบาย
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สอบทานทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของ
องคกร รวมทั้งความมีประสิทธิภาพของระบบเพื่อใหแนใจวานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของ
องคกรยังคงสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจ
4. รายงานความเสี่ยงที่สําคัญขององคกร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
ความคืบหนา และผลของการบริหารความเสี่ยงตอที่ประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละครั้ง
5. ให ค วามเห็ น และข อ เสนอแนะในการว า จ า งบุ ค คลภายนอกเพื่ อ ช ว ยในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพโดยบริษัทจะสนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเปนใหสอดคลองกับ
ของเขตความรับผิดชอบ
6. สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง
7. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการคอรรัปชั่นของระบบงานตาง ๆ พรอมกับพิจารณาหามาตรการ
ปองกันและติดตาม ทบทวน มาตรการปองกันอยางสม่ําเสมอ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. กําหนดกลยุทธและขั้นตอนการดําเนินธุรกิจใหบรรลุเปาหมายที่คณะกรรมการกําหนด
2. ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามกลยุทธดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งธุรกิจใหมที่เปนไปไดเพื่อเพิ่มรายไดใหแก
บริษัทและพนักงานของบริษัทเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. สั่งการ ออกระเบียบ / ประกาศ / บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
5. อนุมัติ และ/หรือมอบหมายการทํานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทสําหรับธุรกรรมปกติของบริษัทภายในวงเงินไม
เกิน 5 ลานบาท
6. ดําเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมายภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
7. ประสานงานผูบริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ไดรับจากคณะกรรมการ
บริษัท
8. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การถอดถอน
การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจาง
พนั ก งานในระดั บ ต า ง ๆ ของบริ ษั ท ซึ่ ง ไม ไ ด ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการบริ ห ารและไม ร วมถึ ง ประธาน
กรรมการบริหาร
9. รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของรัฐ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และขอบังคับของบริษัท
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ทั้งนี้ การกําหนดอํานาจอนุมัติและดําเนินการใหแกประธานเจาหนาที่บริหารนั้น ตองปฏิบัติตามหรือไมขัดกับ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับมติที่ประชุมผูถือหุน และประกาศขอกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.)และของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เชนเรื่องการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผย รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนและเรื่องการ
เปดเผยสารสนเทศ เปนตน
7.3 ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ในป 2563 และป 2564 บริษัทมีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ทั้งสิ้นจํานวน 28 คน และจํานวน 16 คน ตามลําดับ
บริษัทไดจายผลตอบแทนใหพนักงานทั้งสิ้นตามแบบยื่นรายการภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย (ภ.ง.ด.1ก) จํานวน 8.46 ลาน
บาท และจํานวน 6.01 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งผลตอบแทนไดแก เงินเดือน โบนัส และคาคอมมิชชั่น เปนตน โดยสามารถ
แบงรายละเอียดตามฝายดังนี้
จํานวนพนักงาน (คน)
จํานวนคาตอบแทน (ลานบาท)
สายงาน
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 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหผูบริหารดังนี้
จํานวน (คน)
คาตอบแทน
ป 2563
ป 2564
เงินเดือน
7
4
คาตอบแทนอื่น ๆ
2
1
รวม
9
5

จํานวนคาตอบแทน (ลานบาท)
ป 2563
ป 2564
6.50
4.89
0.38
0.21
6.88
5.10

คาตอบแทนอื่น
1) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ไดสมทบใน
อัตรารอยละ 3% ของเงินเดือน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนสวัสดิการใหกับพนักงาน และสรางขวัญกําลังใจ เปนแรงจูงใจ
ใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว โดยไดมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด (“ทิสโก”) เปน
บริษัทจัดการกองทุนฯ ซึ่งไดจัดตั้งกองทุนตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2553 โดยใชชื่อ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทิสโกมาสเตอร
รวมทุน ซึ่งจดทะเบียนแลว” เฉพาะสวนบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
จํานวนพนักงานที่เขารวมกองทุนฯ (คน)
18

สัดสวนพนักงานเขารวมกองทุนฯ/พนักงานทั้งหมด (%)
90
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2) กองทุนประกันสังคม
ในป 2564 บริ ษัทฯ จายสมทบประกัน สังคมใหแกผูบริ หารและพนักงาน จํานวน 20 คน รวมเปนเงินทั้ งสิ้น
84,600.00 บาท
3) โครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
บริษัทฯ ไดมีโครงการเกษียณอายุซึ่งใหผลประโยชนแกพนักงานในรูปแบบประกันระดับเกษียณอายุที่จะไดรับ
ตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ โดยผลประโยชนที่จะใหขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนในปสุดทายของ
พนักงานกอนที่จะเกษียณอายุ สําหรับในป 2563 บริษัทฯ มีการจายชดเชยใหกับพนักงานที่เกษียณอายุตามกฎหมาย
แรงงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1 คน เปนจํานวนเงิน 0.61 ลานบาท โดยในป 2564 ไมมีการจายชดเชยใน
สวนนี้
7.4 ขอมูลสําคัญอื่น ๆ
ผูไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งใหนางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปน
ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งใหนางสาววนิดา ริจิรวนิช ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
2564 โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเปน เลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด ในรอบปบัญชี
2564 ดังนี้
จํานวนเงิน 1,400,000
บาท
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บาท
บริษัทยอย
จํานวนเงิน 1,030,000
บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวนเงิน 2,430,000
2. คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
-ไมมีผูตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 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 มั่นวงศ โทรศัพท 02-273-8351 อีเมล ir@newsnetwork.co.th
8. รายงานผลการดําเนินงานสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ
8.1 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการเขารวมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของกรรมการอยา งตอเนื่อ ง รวมทั้งเปน การตอ ยอดความคิด ใหม ๆ ซึ่งจะเสริมใหการดํา เนินงานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การอบรมของกรรมการ
บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และแสวงหาความรูในหนาที่กรรมการและธุรกิจอยูเสมอ และ
บริษัทสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการทําหนาที่กรรมการอยาง
ตอเนื่อง และสนับสนุนใหกรรมการเขารวมการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหเกิดมุมมองที่มีประโยชนนํามา
ประยุกตใหกับธุรกิจของบริษัท
องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัท จะรว มกัน พิจ ารณาเบื้อ งตน ถึ ง คุณสมบัติ ข องบุคคลที่จ ะเขา มาดํา รงตํา แหน ง เป น
กรรมการอิสระ โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติ และลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํ า กั ด กฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ประกาศ ข อ บั ง คั บ และ/ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง นอกจากนี้
คณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กกรรมการอิ ส ระจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ป ระสบการณ ก ารทํ า งาน และความ
เหมาะสมดานอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้นนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด และตองมีจํานวน
ไมนอยกวา 3 ทาน
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคล ของบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยนับจํานวนหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ไดเงินเดือนหรือผูมีอํานาจ
ควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย ลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัด แย ง เวน แต จ ะพ น จากลั กษณะดั ง กลา วมาแล ว ไม นอ ยกว า 2 ป ก อ นวั น ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตต อ สํ า นั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะรับการเสนอชื่อใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะ
ที่ อ าจเป น การขัด ขวางการใช วิจ ารณญาณอย า งอิส ระของตนรวมทั้ ง ไมเ ปน หรื อ เคยเปน ผู ถือ หุน รายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันทางธุรกิจ กับ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะพนจากลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่น
อนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู
เวนแตจะพนจากลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางดานวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถีงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฏหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขั ดแยง ทั้ งนี้ ในกรณีที่ผูใ หบริการทางวิชาชีพ เปน นิติบุคคล ใหรวมถีงการเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้น ดวย เวนแต จะพนจากการมีลักษณะดังกลาว มาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ ยื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ในป 2564 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน
ดังนี้
จํานวครั้งทีเ่ ขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่มีการประชุม
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
กรรมการ การประชุม
กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
บริหาร
ผูถือหุน
บริษัท
ตรวจสอบ สรรหาฯ
ความเสี่ยง
1
1
นายประพัฒน ยอขันธ
4/14
1/2
2
2
นายวิโรจน วชิรเดชกุล
3/14
2/4
1/2
3
3
นายภราดร พุมโพธิ์ทอง
3/14
4
4
ดร.ปฏิมา จีระแพทย
11/14
4/5
1/2
5
5
นายกฤษฎา พฤติภัทร
9/14
6/6
1/2
6
6
นายกุศล สังขนันท
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
7
11 นายบากบั่น บุญเลิศ
3/14
1/2
8
12 นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล
9
13 นางสาวภาวลิน ลิมธงชัย
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หมายเหตุ : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายประพัฒน ยอขันธ
นายวิโรจน วชิรเดชกุล
นายภราดร พุมโพธิ์ทอง
ดร.ปฏิมา จีระแพทย
นายกฤษฎา พฤติภัทร
นายกุศล สังขนันท
นายบากบั่น บุญเลิศ
นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล
นางสาวภาวลิน ลิมธงชัย

ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ลาออกจากรรรมการ เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2564
ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564
ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564
เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564
เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยผานการพิจารณา
ความเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากอน
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1. คาตอบแทนกรรมการจายเปนรายเดือน
ประธานกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร

35,000.00 บาท/ เดือน
30,000.00 บาท/ เดือน
ไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน

2. คาเบี้ยประชุมจายรายครั้ง
2.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ไมไดรับคาเบี้ยประชุม
กรรมการที่เปนผูบริหาร
5,000.00 บาท/ ครั้ง
2.2 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
5,000.00 บาท/ ครั้ง
2.3 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
7,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการ
5,000.00 บาท/ ครั้ง
2.4 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 7,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5,000.00 บาท/ ครั้ง
2.5 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ
ประธานกรรมการ
7,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการ
5,000.00 บาท/ ครั้ง
3. บําเหน็จกรรมการ
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คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยในรอบป 2564 มีดังนี้
หนวย : บาท

ลําดับ

รายนามกรรมการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายประพัฒน ยอขันธ1
นายวิโรจน วชิรเดชกุล2
นายภราดร พุมโพธิ์ทอง3
ดร.ปฏิมา จีระแพทย4
นายกฤษฎา พฤติภัทร5
นายกุศล สังขนันท6
นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
นายพิพัทธ ชนะสงคราม
พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา
นายพินิจ วุฒิพันธุ
นายบากบั่น บุญเลิศ7
นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล8
นางสาวภาวลิน ลิมธงชัย9
นางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ
รวมทั้งสิ้น

คาตอบแทน
รายเดือน

คาเบี้ย
ประชุม
กรรมการ
บริษัท

- 23,000.00
163,000.00
170,000.00
310,000.00
- 45,000.00
196,000.00
412,333.33
360,000.00
360,000.00
360,000.00
98,666.67
17,419.35
17,419.35
2,464,838.70 68,000.00

คาเบี้ย
ประชุม
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
30,000.00
40,000.00
30,000.00
30,000.00
130,000.00

คาเบี้ย
คาเบี้ย
ประชุม
ประชุม
กรรมการ กรรมการ
สรรหาฯ ตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น

6,000.00
10,000.00
21,000.00
29,000.00
66,000.00

23,000.00
169,000.00
170,000.00
335,000.00
75,000.00
246,000.00
412,333.33
411,000.00
415,000.00
390,000.00
98,666.67
17,419.35
17,419.35
30,000.00
2,809,838.70

25,000.00
26,000.00
30,000.00
81,000.00

หมายเหตุ : คาตอบแทนที่ระบุในตารางขางตนเปนจํานวนรวมของคาตอบแทนแตละประเภทที่บริษัทจายในรอบป (1 ม.ค. 2564-31 ธ.ค. 2564)
1. นายประพัฒน ยอขันธ
ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
2. นายวิโรจน วชิรเดชกุล
ลาออกจากรรรมการ เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2564
3. นายภราดร พุมโพธิ์ทอง
ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 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. นายบากบั่น 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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การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการใน
ลักษณะใกลเคียงกันหรือกิจการสนับสนุนกิจการของบริษัทอันจะทําใหบริษัทมีผลผระกอบการหรือผลกําไรเพิ่มมากขึ้น
หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทใหมีความ
ครบวงจรมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท
ทั้งนี้ ในการกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทจะสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ
ที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนตัวแทนในการบริหารกิจการบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น ๆ เพื่อกําหนดนโยบายที่
สําคัญและควบคุมการดําเนินของธุรกิจของบริษัทยอยและ/หรือ บริษัทรวมดังกลาว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเปนตัวแทนบริษัท
จะตองทําหนาที่ในการกํากับดูแลบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม ใหบริการจัดการหรือดําเนินงานตาง ๆ ตามนโยบายที่
บริษัทกําหนด รวมถึงจะตองใชดุลยพินิจตามมติที่ประชุมคณะกรรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติเรื่องที่สําคัญ
ของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทและเพื่อการเจริญเติบโตและยั่งยืนของบริษัท
การติดตามนโยบายแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของไวใ น
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและจรรณยาบรรณธุรกิจ พรอมทั้งสงแสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางแทจริงเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
ในรอบปที่ผานมา บริษัทไดมีการติดตามเพื่อใหเกิดการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง 1) การดูแล
พนักงานและไมเลือกปฏิบัติ 2) การดูแลสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในองคกร 3) การตอตานดานการ
แขงขันที่ไมเปนธรรม 4) การรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งติดตามพบวาบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางของแตละ
ประเด็นไดอยางครบถวนแลว บริษัทยังไดติดตามการปฎิบัติตามการกํากับดูแลที่ดี อีก 4 ประการ ดังนี้
1. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัท มีการกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดจากการทํารายการระหวางกันของ
บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงวาผูที่มีสวนไดสวนเสียในเรื่องใดจะไมสามารถเขามามีสวนในการอนุมัติดังกลาว
โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองดูแลใหปฎิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงผระเทศไทยที่เกี่ยวของ รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพโดยเครงครัด 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 หรืออาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัท
ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อทําการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อ ขาย
เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย ของบริษัท รวมถึงการโอน รับโอนหลักทรัพยของบริษัท ในชวงเวลา 1
เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชนไมวาการกระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบ
แทน ผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัท
3. บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง เขาใจและรับทราบภาระหนาที่ในการรายงาน
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ใ นบริ ษั ท ของตนเอง คู ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือ
จําหนายไปหลักทรัพยของตนเอง คูสมรส และบุตร ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
ตามมตรา 246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แหงบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 (รวมทั้งมีการแกไขเพิ่มเติม)
4. บริษั ท ฯ ไดดํ า เนิน การให ก รรมการและผู บ ริ ห าร รายงายการเปลี่ ยนแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย ต อ
สํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแกไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง
และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
ทั้งนี้ แนวทางดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
3. การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานดวยความซื่อสัตย
โปรงใส สามารถตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ และระมัดระวังตอผูมีสวนไดเสีย ตอสังคม และตอสิ่งแวดลอม
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไดมีการดําเนินการใหเปนไป
ตามนโยบายการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น ดังนี้
1. บริษัทฯ ไดสื่อสารไปทั้งระดับ 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
ตรวจสอบซึ่งมีความเปนอิสระจากฝายการจัดการเปนผูพิจารณาและมีเลขานุการบริษัททําหนาที่กลั่นกรองเบาะแส
ขอรองเรียนดังกลาว
ในปที่ผานมา ไมมีขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบปที่ผานมา
ชื่อ-สกุล
1. ดร. ปฏิมา จีระแพทย1
2. นายพินิจ วุฒิพันธุ
3. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา
4. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ2

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนครั้งที่มีการประชุม
4/5
5/5
5/5
0/5

หมายเหตุ : 1. ดร.ปฏิมา จีระแพทย ลาอออกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
2. แตงตั้งนายโกศล โพธิ์สุวรรณ เปนประธานกรรมการตรวจสอบมีผลวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ในปที่ ผา นมาคณะกรรมการตรวจสอบไดป ฏิบัติห นา ที่ ตามขอบเขต หนา ที่ และความรั บ ผิด ชอบตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ในป 2564
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ไดมีการหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับฝายการจัดการและผูตรวจ
สอบภายใน เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ อย า งเป น อิ ส ระในสาระสํ า คั ญ ของการจั ด ทํ า งบการเงิ น และแผนการสอบประจํ า ป
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการดําเนินธุรกิจดวยความ
ระมั ดระวัง รอบคอบ เปน อิสระ และสอดคล อ งตามที่ไ ด รับ อนุมั ติจ ากคณะกรรมการบริษัท ในการใหค วามเห็น และ
ขอเสนอแนะเพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน และมีความเห็นวาบริษัทมีรายงานขอมูลทางการเงิน
และดําเนินงานอยางถูกตอง สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีทั่วไป และมาตรฐานรายงานทางการเงินมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงาน
ที่สอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจอยางครบถวน
8.3 สรุปผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ-สกุล
1. นายกุศล สังขนันท
2. นายพิพัทธ ชนะสงคราม
3. นายกฤษฎา พฤติภัทร
4. นางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนครั้งที่มีการประชุม
6/6
6/6
6/6
6/6

ในป ที่ ผ า นมาคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามขอบเขต หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กํากับดูแล ปฏิบัติหนาที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น รวมถีงแนวโนมของผลกระทบที่อาจมีตอองคกรและสนับสนุนสงเสริม ติดตามดําเนินการ บริหาร ความเสี่ยง กํากับ
ดู แ ล รวมทั้ ง วิ เ คราะห ประเมิ น ผล จั ด การติ ด ตามและรายงานอย า งเป น ระบบ ในป 2564 ได จั ด ให มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 6 ครั้ง โดยกรรมการทุกคนไดเขารวมประชุมครบทุกครั้ง

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

Page 79

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

8.3 สรุปผลการปฏิบัติงานของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา
2. นายกุศล สังขนันท1
3. นายพิพัทธ ชนะสงคราม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

หมายเหตุ 1. นายกุศล สังขนันท

เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม /
จํานวนครั้งที่มีการประชุม
4/4
2/4
4/4

ในป ที่ผา นมาคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน ได ป ฏิ บั ติหน า ที่ ต ามที่ ไ ด รับ มอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน มุงมั่นปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
ซึ่งเปนปจจัยที่สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ไดรับความเชื่อมั่นจากผู
มีสวนไดเสี ยเพื่ อ ประโยชนสูงสุ ดใหกั บบริ ษัท ในป 2564 ไดจั ดใหมี การประชุ มกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
คาตอบแทน จํานวน 4 ครั้ง โดยกรรมการทุกคนไดเขารวมประชุมทุกครั้ง
9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน
9.1 การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการตอระบบควบคุมภายในบริษัท
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดีอยางตอเนื่องเสมอมา มีการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ
และแนวทางที่ คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหความเห็นชอบและมีการปรับปรุ งอยางตอเนื่อ ง
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเปนไปตามขอกําหนด กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการตรวจสอบ และสามารถควบคุมดูแลใหมีการ
ใชทรัพยสินเพื่อประโยชนของบริษัทอยางแทจริง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 2/2565 เมื่ อวัน ที่ 23
กุมภาพันธ 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย จํานวน 3 ทาน คณะกรรมการไดพิจารณาประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
การสอบถามขอ มูล จากฝา ยบริห ารในดา นการควบคุม ปฏิบัติง านของฝา ยบริห าร ระบบสารสนเทศและการสื่อ สาร
ขอมูล และระบบการติดตามประเมินผล และพิจารณารวมกับรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งจัดทําโดยผู
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานขอ สังเกตุและผลการติดตามของผูสอบบัญชีในการประเมินประสิท ธิผล
ระบบควบคุมภายในบัญชีบริษัท จากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับสิ้นสุดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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จากการพิ จ ารณาข อ มู ล จากฝ า ยบริ ห ารและรายงานการตรวจสอบและประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายในจากผู
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทไดมีการจัดบริหารงานและควบคุม
ภายในที่ดีพอเพียง โดยผูบริหารไดสนับสนุนใหพนักงานในองคกรตระหนักถึงความสําคัญในการควบคุมภายใน และจัดให
มีบุคลากรที่เพียงพอเพื่อที่จะดําเนินการใหระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความพอเพียงและเหมาะสม รวมทั้งสามารถ
ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวสอดคลองกับกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวของเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย
บริษัทมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน รวมทั้งไดกําหนดระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย ระดับอํานาจการ
บริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอยางเปนลายลักษณอักษร
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีสวนตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายในโดยการวาจางหนวยงานภายนอก (Outsource) เขามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะรายงานโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน ระบบปฏิบัติงานของกิจกรรมตาง ๆ ใหสามารถบรรลุวัตถุปรสงคและเปาหมายของ
บริษัทโดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่องการทําธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความเกี่ยวของกัน ซี่งไดแก ผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวไดอยางเพียงพอเหมาะสม โดยสามารถปองกันทรัพยสินของ
บริษัทจากการที่บุคคลที่อาจมีความขัดแยงกลาวนําไปใชโดยมิชอบ หรือโดยไมมีอํานาจ สําหรับการควบคุมภายในหัวขอ
อื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียวพอแลวเชนกัน
นโยบายการดําเนินการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายวาจางผูตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนบุคคลภายนอก (Outsource) โดยการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ไดมีมติแตงตั้ง
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด ใหเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด แลวเห็นวามีความรู ความสามารถมีประสบการณที่เพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ การเปนผู
ตรวจสอบภายใน อีกทั้งไมมีความเกี่ยวของใด ๆ กับบริษัท จึงสามารถตรวจสอบและนําเสนอขอแนะนําใหแกบริษัทไดอยาง
อิสระและเปนกลาง
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้ง ถอดถอน ปรับเปลี่ยน/โยกยายและเลิกจางหัวหนางานตรวจสอบภายในที่
วาจางจากภายนอกนั้นจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ไดมอบหมายให นางสาววนิดา ริจิรวนิช เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ประสานงานกับ
ผูตรวจสอบภายในประจําป 2564
9.2 รายการระหวางกัน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัท ซึ่ง
สรุปความสัมพันธ และรายละเอียดของรายการระหวางกัน ดังนี้
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited

รายการระหวางกัน
บริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือความสัมพันธกับบริษัท มีมูลคารายการระหวางกันทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน
ดังนี้
บุคคลหรือบุคลที่
เกี่ยวของ /
ความสัมพันธกับ
บริษัท

มูลคารายการระหวางกันสําหรับ
งวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564
(บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับ
งวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563
(บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะ

เหตุผลและความจําเปนของการทํา
รายการ

ความสัมพันธกับบริษัท

ลักษณะรายการ

บริษัทยอย โดยการถือหุน
สัดสวน 99.99% (สิ้นสุด
ความสัมพันธเนื่องจาก
จําหนายเงินลงทุนบริษัท
ยอยแลว เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2564)

เงินใหกูยืมระยะสั้น
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา

-

-

-

979,934,523
(979,934,523)

ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยคางรับ
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา

-

-

-

35,000
25,686,400
(25,686,400)

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค
มัลติมีเดีย จํากัด

บริษัทฯ เปนผูถือหุนใน
สัดสวน 99.99%

เงินใหกูยืมระยะสั้น

-

75,000,000

-

-

บริษัท สปริงนิวส เทเล
วิชั่น จํากัด

บริษัทฯ เปนผูถือหุนใน
สัดสวน 99.99%

ดอกเบี้ยคางรับ
เงินกูยืมระยะสั้น

-

1,107,534
-

-

90,763,962

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ
มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส
จํากัด
บริษัท แนท บิสสิเนส
คอนเน็คท จํากัด

บริษัทยอยทางออม

ดอกเบี้ยคางจาย
ลูกหนี้อื่น

-

120,000

-

288,455
60,000

เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ - ราคาตาม
สัญญา
ดําเนินการคาตามปกติ – ราคาตามสัญญา
เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ- ราคาตาม
สัญญา
ดําเนินการคาตามปกติ – ราคาตามสัญญา
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน

เงินกูยืมระยะยาว
ดอกเบี้ยรับ
ลูกหนี้อื่น

138,450,600
4,187,656
-

138,450,600
4,187,656
-

138,450,600
34,138
260

138,450,600
34,138
-

ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาตามสัญญา
ดําเนินการคาตามปกติ – ราคาตามสัญญา
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน

-

-

16,909,901
5,878,447
305,367
6,545,123
8,742,079
3,757,560
896,678
105,900
129,234
1,163,321
322,673
290,193
60,274

-

ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ – ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาตามสัญญา

-

-

164,403,760
1,684,500
101,363
1,575,732
194,842
831,868

164,403,760
-

ดําเนินการคาตามปกติ – ราคาตามสัญญา
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน

บริษัท จีจี เน็ตเวิรค
จํากัด(เดิมชื่อ บริษัท
สปริงนิวส คอรปอเรชั่น
จํากัด)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย
กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัทรวม โดยการถือหุน
รอยละ 40.00
บริษัทรวม โดยการถือหุน
ผานบริษัทยอยทางออม
รอยละ 35.00 (สิ้นสุด
ความสัมพันธเนื่องจาก
จําหนาย เงินลงทุนบริษัท
รวมแลว เมื่อวันที่ 24
กันยายน 2564)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดย
บริษัทฯ ถือหุนในอัตรารอย
ละ 9.96(สิ้นสุด
ความสัมพันธเมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2564)

บริษัท เนชั่น บรอดแค
สติ้ง คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอยของบริษัทที่
เกี่ยวของกัน(สิ้นสุด
ความสัมพันธเมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2564)
2564)

บริษัท เนชั่น ดิจิทัล
คอนเทนท จํากัด

บริษัทยอยของบริษัทที่
เกี่ยวของกัน(สิ้นสุด
ความสัมพันธเมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2564)

ลูกหนี้การคา
รายไดคางรับ
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
ลูกหนี้การคา
รายไดคางรับ
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
เงินรับลวงหนาจากการจําหนาย
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ลูกหนี้การคา
รายไดคางรับ
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
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เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจใหแกบริษัทยอย
ใชหมุนเวียนของกิจการ และใหบริษัทยอยทาง
ออมกูยืมเพื่อจายชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตทีวี-ดิจิตอล บริษัท สปริงนิวสเทเล
วิชั่น จํากัด - ราคาตามสัญญา
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาตามสัญญา
ดําเนินการคาตามปกติ – ราคาตามสัญญา
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บุคคลหรือบุคลที่
เกี่ยวของ /
ความสัมพันธกับ
บริษัท

ความสัมพันธกับบริษัท

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย
จํากัด

บริษัทยอยของบริษัทที่
เกี่ยวของกัน(สิ้นสุด
ความสัมพันธเมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2564)

บริษัท แฮปป โปรดักส
แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัทยอยของบริษัทที่
เกี่ยวของกัน(สิ้นสุด
ความสัมพันธ เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2564)
บริษัทยอยของบริษัทที่
เกี่ยวของกัน (สิ้นสุด
ความสัมพันธ เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2564)
บริษัทยอยของบริษัทที่
เกี่ยวของกัน (สิ้นสุด
ความสัมพันธ เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2564)
บริษัทยอยของบริษัทที่
เกี่ยวของกัน (สิ้นสุด
ความสัมพันธ เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2564) และสิ้นสุด
การเปนบริษัทที่เกี่ยวของ
กัน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2564)
ผูถือหุนของบริษัทฯ และ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
(สิ้นสุดความสัมพันธ เมื่อ
วันที่ 29 มกราคม 2564)
กรรมการของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย

บริษัท สเวน คอร
ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท เอ็ม บีซี เน็กซ
วิชั่น จํากัด

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

คุณกัญจนารัศม วงศ
พันธุ

นายบากบั่น บุญเลิศ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับ
งวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564
(บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะ

มูลคารายการระหวางกันสําหรับ
งวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563
(บาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะ

เหตุผลและความจําเปนของการทํา
รายการ

ลูกหนี้การคา
รายไดคางรับ
ลูกหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
ลูกหนี้การคา

-

-

298,657
1,300
256,800
784,800
2,675,000

-

ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน

เจาหนี้การคา

-

-

134,191

-

ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน

เจาหนี้การคา

-

-

129,470

-

ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน

เงินใหกูยืมระยะสั้น

-

-

-

1,300,000

ลูกหนี้อื่น
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
ดอกเบี้ยคางรับ

-

-

-

1,890,514
(1,242,464)
142,083

เพื่อเปนเงินสํารองทางธุรกิจ ใหแกบริษัทยอย
ใชหมุนเวียน ของกิจการ- ราคาตามสัญญา
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาตามสัญญา

เงินกูยืมระยะสั้น

-

-

62,500,000

-

ดอกเบี้ยคางจาย

-

-

30,822

-

เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ - ราคา
ตามสัญญา
ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาตามสัญญา

เจาหนี้การคา

-

-

45,000

-

ดําเนินการคาตามปกติ - ราคาที่ตกลงรวมกัน

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 เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย จํานวนเงิน 90.76 ลานบาท เปนการกูยืมในรูปตั๋ว
สัญญาใชเงิน ระยะเวลา 1 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป เพื่อนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ทั้งนี้ ในระหวางป
2564 บริษัทยอยไดมีการลดทุนจดทะเบียนและคืนทุนใหแกผูถือหุนดวยวิธหี ักลบกลบหนี้กับเงินกูยืมดังกลาว
ทั้งนี้ผูถือหุนและ/หรือผูลงทุนสามารถดูขอมูลยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 3 ป ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ
https://www.newsnetwork.co.th
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ขั้นตอนในการอนุมัติทํารายการระหวางกัน
การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายโดยกําหนดการปฎิบัติในการทํารายการระหวางกัน
ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติ หรือราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไ มสามารถเปรียบเทียบ
ราคากับ บุค คลภายนอกได ก็จะใชราคาที่ตกลงรวมกันทั้ง 2 ฝายในการกําหนดราคาสินคาและบริการที่เหมาะสม ซึ่ง
กรรมการไดพิจารณาและอนุมัติตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ และนํา เสนอเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาใหความเห็นในความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีความจําเปนและเหมาะสม และมีขั้นตอนการพิจารณา
อยางเครงครัด โดยรายการระหวางกันมีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามหลัก เกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของ
นโยบาย และแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
กลุมบริษัทมีการควบคุมการทํารายการระหวางกันอยางเครงครัด โดยการทํารายการจะตองพิจารณาความจําเปน
ความสมเหตุสมผล และมุงเนนเพื่อประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ เนื่องดวยในป 2563 บริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสราง
ธุรกิจ ซึ่งอาจสงผลรายการระหวางกันในอนาคตลดลง
ขอมูลการประเมินราคาของรายการระหวางกัน
ในป 2564 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดมีการทํารายการระหวางกันทั้งดานสินทรัพยละหนี้สิน และมีการทํารายการ
ระหวางกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวของ โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาดหรือราคาที่เทียบเคียง ซึ่งไดผานการพิจารณาความ
เหมาะสม และมูลคาของการทํารายการระหวางกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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สวนที่ 3
งบการเงิน
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รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(“กลุมบริษัทฯ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะทางการเงินรวมของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา
ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจา
ไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่อ งสําคัญในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต า ง ๆ ที่ มี นั ย สํา คั ญ ที่ สุ ด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนํา
เรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวม
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13, 14 และ 34.3 กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ มีเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวมที่มีนัยสําคัญในงบการเงิน โดยฝายบริหาร
ของกลุมบริษัทฯ ไดมีการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
และบริษัทรวมทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ที่แสดงวาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืม
แกบริษัทยอยและบริษัทรวมเกิดการดอยคาหรือไม หากมีขอบงชี้เกิดขึ้นกลุมบริษัทฯ จะมีการคํานวณมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาว ขาพเจาใหความสําคัญเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและการดอยคาของ
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ร ว ม และเงิ น ให กู ยื ม แก บ ริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ร ว มเนื่ อ งจากมู ล ค า ของ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวมมีจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญ
ตองบการเงิน กลุมบริษัทฯ จําเปนตองใชดุลยพินิจที่ สํา คั ญ ของฝ า ยบริ ห ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การคาดการณ ผ ลการ
ดําเนินงานในอนาคต และสมมติฐานที่สําคัญ ซึ่งมีความไมแนนอนของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ใช
ในการประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว ดังนั้น ขาพเจาจึงพิจารณาเรื่องการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง
 ทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวม
 ประเมินแหลงขอมูลภายนอก และภายในวามีขอบงชี้ใดที่บงชี้วาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคาหรือไม
 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบริหารที่เกี่ยวกับขอบงชี้ของการดอยคาของเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวม
 สอบทานประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ไดรับจากฝายบริหารของกลุมบริษัทฯ รวมทั้งประเมิน
ความเหมาะสมของขอสมมติฐานที่สําคัญ และวิธีการประเมินมูลคาที่ผูบริหารนํามาใชในการประเมิน
การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวม
 ทดสอบตัวแปรที่นํามาใชในการพิจารณาอัตราคิดลดและทดสอบการคํานวณอัตราดังกลาว
 พิ จารณาความเพี ยงพอในการเป ดเผยข อมู ลของกลุ มบริ ษั ทในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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เรื่องอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
และเฉพาะกิจการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงาน
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่ ง คาดวาจะถูกจัดเตรียม
ใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจา
ไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอาน
และพิจ ารณาวา ขอ มูล อื่น มีค วามขัด แยง ที่มีส าระสํา คัญกับ งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การหรือ
กับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล เพื่อใหมีการดําเนินการแกไข

ที่เหมาะสมตอไป
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้
โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหาร
พิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทฯ
และบริษัทฯ หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่น
อยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่ อ เป น เกณฑ ใ นการแสดงความเห็ น ของข า พเจ า ความเสี่ ย งที่ ไ ม พ บข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน
การแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ
หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทฯ และ
บริษัทฯ ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ
ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ
ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคต
อาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ ตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
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 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ
ในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทฯ เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบ
ตอ การกํา หนดแนวทาง การควบคุม ดูแ ล และการปฏิบัติง านตรวจสอบกลุม บริษัท ฯ ขา พเจา
เปนผูรับผิดชอบแตผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจน
เรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและ
มาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่อ งที่สื่อ สารกับ ผูมีห นา ที่ใ นการกํา กับ ดูแ ล ขา พเจา ไดพิจ ารณาเรื่อ งตา ง ๆ ที่มีนัย สํา คัญ ที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะ
เกี่ย วกับ เรื่อ งดัง กลา ว หรือ ในสถานการณที่ย ากที่จ ะเกิด ขึ้น ขา พเจา พิจ ารณาวา ไมค วรสื่อ สารเรื่อ งดัง กลา ว
ในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

(นางสาววราภรณ พันธุภักดีนุพงษ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12261

บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2565

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกพนักงาน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
7
8
34.3
9

10

11
12
13
14
34.3
15
16
17
18
19
20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท

43,166,636.42
51,904,716.81
67,720.90
2,482,910.08
97,621,984.21

21,926,204.16
70,406,801.74
43,629.15
97,852.30
2,895,611.33
46,788,189.59
142,158,288.27

5,294,464.49
8,724,405.36
75,000,000.00
964,364.41
89,983,234.26

4,794,661.37
18,253,604.69
1,300,000.00
43,629.15
342,647.22
30,988,745.00
55,723,287.43

7,850,595.32
380,777,730.87
138,450,599.71
11,416,500.00
4,991,390.07
11,925,033.10
124,521,862.95
62,448,365.79
742,382,077.81
840,004,062.02

8,465,221.34
68,847,450.00
424,602,400.29
138,450,599.71
11,416,500.00
2,567,318.16
4,506,174.72
105,484,998.27
11,864,636.65
776,205,299.14
918,363,587.41

142,001,940.31
421,549,400.29
138,450,599.71
11,416,500.00
131,033.97
6,925,392.73
14,509.54
7,971,312.43
728,460,688.98
818,443,923.24

653,295.05
68,847,450.00
189,375,011.55
421,549,400.29
138,450,599.71
11,416,500.00
1,641,116.58
4,237,869.47
18,509.58
3,774,181.63
839,963,933.86
895,687,221.29
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 105,650,197,648 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
หุนสามัญ 160,872,208,595 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 75,650,197,648 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
หุนสามัญ 74,628,861,756 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

21
23
34.3
22
10

23
24

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท

45,432,801.23
3,824,735.75
38,000,000.00
87,247.91
87,344,784.89

225,416,054.71
2,494,608.62
939,739.23
75,547,667.62
304,398,070.18

16,915,334.99
2,171,083.92
5,000,000.00
24,086,418.91

182,633,383.45
2,219,041.96
90,763,961.95
275,616,387.36

8,121,520.56
483,717.26
9,039,759.44
17,644,997.26
104,989,782.15

2,249,754.76
503,317.26
6,303,593.22
9,056,665.24
313,454,735.42

4,767,106.20
2,306,673.00
7,073,779.20
31,160,198.11

2,211,093.54
1,672,205.00
3,883,298.54
279,499,685.90

105,650,197,648.00
-

160,872,208,595.00

105,650,197,648.00
-

160,872,208,595.00

75,650,197,648.00
(70,463,484,499.45)

74,628,861,756.00
(69,458,489,981.72)

75,650,197,648.00
(70,463,484,499.45)

74,628,861,756.00
(69,458,489,981.72)

2,790,000.00
(4,431,677,420.11)
(22,817,824.09)
735,007,904.35
6,375.52
735,014,279.87
840,004,062.02

2,790,000.00
(3,784,719,007.15)
(783,533,915.14)
604,908,851.99
604,908,851.99
918,363,587.41

2,790,000.00
(4,402,219,423.42)
787,283,725.13
787,283,725.13
818,443,923.24

2,790,000.00
(3,806,183,893.06)
(750,790,345.83)
616,187,535.39
616,187,535.39
895,687,221.29

25
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
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
29,296,200.00
12
รายไดเงินปนผล
รายไดอื่น
7,735,967.01
24,948,786.77
21,478,216.72
27,258,664.58
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย - 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)
(99,499,038.80) (39,925,825.91)
(61,298,898.13)
(77,768,670.46)
คาใชจายในการบริหาร
84,381,233.24
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน
140,766,006.95
(46,827,765.06) 148,328,745.27
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)
81,218,922.29
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
98,641,820.57
(51,054,348.31) 146,655,115.47
(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
10
(1,215,936.12)
15,026,946.21
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
81,218,922.29
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
97,268,575.89
(37,807,556.85) 146,655,115.47
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได
29
8,099,700.00
8,099,700.00
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงาน
ที่กําหนดไว - สุทธิจากภาษีเงินได
29
(1,538,170.14)
6,623,593.46
7,262,785.00
6,561,529.86
6,623,593.46
8,099,700.00
7,262,785.00
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
103,830,105.75
(31,183,963.39) 154,754,815.47
88,481,707.29
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวมสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมกําไร (ขาดทุน) สําหรับป

98,486,339.13
(1,215,936.12)
97,270,403.01
(1,827.12)
97,268,575.89

(52,834,503.06)
15,026,946.21
(37,807,556.85)
(37,807,556.85)

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวมสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป

105,047,868.99
(1,215,936.12)
103,831,932.87
(1,827.12)
103,830,105.75

(46,210,909.60)
15,026,946.21
(31,183,963.39)
(31,183,963.39)

0.00131
(0.00002)
0.00129

(0.00076)
0.00022
(0.00054)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวมกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

26
0.00195
0.00195
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0.00118
0.00118

ทุนที่ออก
และชําระแลว

สวนต่ํากวา
มูลคาหุน

บาท

บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การเพิ่มหุนสามัญ
จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การเพิ่มหุนสามัญ
จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
จําหนายเงินลงทุนในตราสารทุน
รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

29
25
13

29
25
10,13
12

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
กําไร (ขาดทุน) สะสม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จัดสรรแลว
ผลกําไร (ขาดทุน)
สวนต่ําจากการ
รวมองคประกอบอื่น
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
จากการวัดมูลคา
เปลี่ยนแปลงสัดสวน
ของสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในตราสารทุน
ของบริษัทยอย
ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
สุทธิจากภาษีเงินได

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

สวนของผูถือหุน
ของบริษัทฯ

สวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

รวมสวนของ
ผูถือหุน

บาท

บาท

บาท

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

6,741,349,530.00
6,741,349,530.00
74,628,861,756.00

(6,673,936,034.70)
(6,673,936,034.70)
(69,458,489,981.72)

2,790,000.00

(37,807,556.85)
6,623,593.46
(31,183,963.39)
(31,183,963.39)
(3,784,719,007.15)

(750,790,345.83)

7,280,352.90
7,280,352.90
(32,743,569.31)

7,280,352.90
7,280,352.90
(783,533,915.14)

(37,807,556.85)
6,623,593.46
(31,183,963.39)
67,413,495.30
7,280,352.90
43,509,884.81
604,908,851.99

-

(37,807,556.85)
6,623,593.46
(31,183,963.39)
67,413,495.30
7,280,352.90
43,509,884.81
604,908,851.99

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

1,021,335,892.00
1,021,335,892.00
75,650,197,648.00

(1,004,994,517.73)
(1,004,994,517.73)
(70,463,484,499.45)

2,790,000.00

97,270,403.01
(1,538,170.14)
95,732,232.87
(742,690,645.83)
(646,958,412.96)
(4,431,677,420.11)

8,099,700.00
8,099,700.00
742,690,645.83
750,790,345.83
-

9,925,745.22
9,925,745.22
(22,817,824.09)

8,099,700.00
8,099,700.00
9,925,745.22
742,690,645.83
760,716,091.05
(22,817,824.09)

97,270,403.01
6,561,529.86
103,831,932.87
16,341,374.27
9,925,745.22
130,099,052.36
735,007,904.35

(1,827.12)
(1,827.12)
8,202.64
6,375.52
6,375.52
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97,268,575.89
6,561,529.86
103,830,105.75
16,341,374.27
9,933,947.86
130,105,427.88
735,014,279.87

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ทุนที่ออก
สวนต่ํากวา
จัดสรรแลว
และชําระแลว
มูลคาหุน
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

บาท
67,887,512,226.00

บาท
(62,784,553,947.02)

บาท
2,790,000.00

บาท
(3,894,665,600.35)

6,741,349,530.00
6,741,349,530.00
74,628,861,756.00

(6,673,936,034.70)
(6,673,936,034.70)
(69,458,489,981.72)

2,790,000.00

81,218,922.29
7,262,785.00
88,481,707.29
88,481,707.29
(3,806,183,893.06)

(750,790,345.83)

81,218,922.29
7,262,785.00
88,481,707.29
67,413,495.30
155,895,202.59
616,187,535.39

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

1,021,335,892.00
1,021,335,892.00
75,650,197,648.00

(1,004,994,517.73)
(1,004,994,517.73)
(70,463,484,499.45)

2,790,000.00

146,655,115.47
146,655,115.47
(742,690,645.83)
(596,035,530.36)
(4,402,219,423.42)

8,099,700.00
8,099,700.00
742,690,645.83
750,790,345.83
-

146,655,115.47
8,099,700.00
154,754,815.47
16,341,374.27
171,096,189.74
787,283,725.13

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การเพิ่มหุนสามัญ
รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การเพิ่มหุนสามัญ
จําหนายเงินลงทุนในตราสารทุน
รวมการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

29
25

29
25
12

รวม

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนในตราสารทุน
ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
สุทธิจากภาษีเงินได
บาท
(750,790,345.83)
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บาท
460,292,332.80

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
ปรับรายการกระทบกําไร (ขาดทุน) เปนเงินสดรับ (จาย)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
กําไรรอการรับรูจากการขายและเชากลับ
ขาดทุนจากการดอยคา - ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการดอยคา - เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการดอยคา - เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการดอยคา - เงินลงทุนในบริษัทยอย (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการดอยคา - สินทรัพยไมหมุนเวียน (โอนกลับ)
ตัดสินทรัพยเปนคาใชจาย
ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย - เงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย - อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
กําไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากการเลิกและชําระบัญชีของบริษัทยอย
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยสิทธิการใช
(กําไร) ขาดทุ
ขาดทนจากการจํ
าหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
(กาไร)
นจากการจาหนายสนทรพยไมมตวตน
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน (โอนกลับ)
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเชา
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
โอนหนี้สินเปนรายได
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ตนทุนการทํารายการตัดจาย
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกพนักงาน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) การดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได
เงินสดจายภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท

97,268,575.89

(37,807,556.85)

146,655,115.47

81,218,922.29

157,308.56
6,801,360.63
1,397,064.00
(410,000.00)
730,113.04
(187,304,030.71)
2,555,049.43
41,211,503.06
(36,833.64)
249,619.71
1,431,022.78
493 374 49
493,374.49
45,814.45
(1,695,000.00)
(266,231.91)
(1,152,729.79)
1,197,996.08
(4,290,559.88)
835,626.86
(40,780,956.95)

1,780,154.75
11,016,964.27
(163,550.80)
(20,773,494.75)
(24,800,000.00)
410,000.00
7,909,292.64
(386,762.38)
(489,942.77)
10,805,368.55
408.14
2,232,660.08
3,464,339.92
636,777.98
309,537.56
31,145.69
(4 662 195 63)
(4,662,195.63)
170,214.94
6,547,960.96
(23,850.85)
(137,321.22)
(8,669,560.83)
1,816,269.34
4,000.00
(6,512,480.65)
773,350.50
(56,518,271.41)

1,908,834.28
222,999.10
(1,500,000.00)
342,648.77
(133,250,605.95)
(14,150,028.76)
(2,874,372.15)
246,026.03
1,005,050.04
(266,231.91)
(1,000,000.00)
634,468.00
(29,296,200.00)
(5,538,951.68)
1,673,629.80
(35,187,618.96)

2,947,217.82
(11,316,614.11)
(106,050,000.00)
(21,248,552.68)
507,779.31
(16,265,282.69)
20,193,700.00
(972,712.09)
35.03
56 02
56.02
(237,432.82)
1,138,827.00
(6,903,223.03)
3,162,310.95
(53,824,969.00)

(3,214,809.84)
43,629.15
30,131.40
1,773,633.24
(392,505.87)

44,063,445.76
337,781.99
(25,907.29)
(787,960.28)

(339,378.65)
43,629.15
76,554.13

1,607,000.17
337,781.99
61,742.17

(14,836,622.75)
2,465,516.35
(54,911,985.27)

(29,376,690.07)
(1,935,286.03)
(610,000.00)
(44,852,887.33)

(51,695.33)
(35,458,509.66)

1,099,818.80
(610,000.00)
(51,328,625.87)

51,928.90
2,490,858.05
(3,499,462.61)
(55,868,660.93)

193,785.00
14,798,429.60
(5,726,210.64)
(35,586,883.37)

26,397.87
2,490,858.05
(964,364.41)
(33,905,618.15)

25,522.61
2,946,119.93
(342,647.22)
(48,699,630.55)
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันลดลง
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
เงินสดจายตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย - เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย - อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายจากการเลิกและชําระบัญชีบริษัทยอย
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่นจากการจําหนายเงินลงเงินทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายตนทุนจากการจําหนายเงินลงเงินทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับลวงหนาจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทรวม
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายลวงหนาคาสินทรัพย
เงิินสดรัับจากดอกเบีี้ยรัับ
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
เงินสดจายตนทุนการทํารายการ
เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชา
เงินสดรับเงินจากการเพิ่มทุน
เงินสดจายดอกเบี้ย
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายปลายป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

หมายเหตุประกอบงบการเงินปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท

614,626.02

1,236,032.12

653,295.05

799,731.31

(164,409.00)
14,437,803.06
8,000,000.00
(3,081,694.00)
2,650,000.00
76,947,150.00
(4,784,888.95)
57,943.93
(20,375,000.00)
1,201,625.51
(50,351,747.48)
135,653.48
25,287,062.57

(73,440,000.00)
164,000,000.00
25,500,000.00
(36,808.14)
875,867.68
6,490,402.85
164,403,759.95
(430,299,400.29)
(138,450,599.71)
(1,287,303.27)
2,325,154.85
(20,000.00)
24,247,769.92
4,828,286.84
(249,626,837.20)

(95,000,000.00)
1,001,234,523.08
(164,409.00)
(1,081,700,000.00)
15,500,000.00
8,000,000.00
(3,081,694.00)
76,947,150.00
(121,088.27)
47,850.47
94,115,131.23
16,430,758.56

(43,700,000.00)
294,006,712.42
(187,250,000.00)
267,375,867.68
12,400,000.00
164,403,759.95
(421,549,400.29)
(138,450,599.71)
(94,450.00)
1,005,981.30
(20,000.00)
24,515,181.18
(26,557,216.16)

2,000,000.00
(2,000,000.00)
181,000,000.00
(143,000,000.00)
(1,892,018.15)
16,341,374.27
(627,325.50)
51,822,030.62
21,240,432.26
21,926,204.16
43,166,636.42

102,500,000.00
(40,000,000.00)
518,637.38
(518,637.38)
(4,000.00)
(3,319,899.34)
67,413,495.30
(682,254.61)
125,907,341.35
(159,306,379.22)
185,066,294.62
(3,833,711.24)
21,926,204.16

2,000,000.00
(3,216,655.76)
125,000,000.00
(120,000,000.00)
(1,485,826.63)
16,341,374.27
(664,229.17)
17,974,662.71
499,803.12
4,794,661.37
5,294,464.49

11,000,000.00
(19,799,596.49)
(2,017,505.71)
67,413,495.30
(665,501.04)
55,930,892.06
(19,325,954.65)
24,120,616.02
4,794,661.37
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ขอมูลจัดตั้งบริษัทฯ และลักษณะธุรกิจ
บริษัทฯ จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2541
และจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000290 สํานักงานใหญ
ของบริษัทตั้งอยูที่อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 27 โซนเอ เลขที่ 333 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
กลุมบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับสื่อ โดยในสวนบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจําหนาย ติดตั้ง และ
พัฒนาระบบสารสนเทศในดานซอฟแวรโดยใหคําปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ทั้ง
การวางระบบเครือขาย การจัดหาอุปกรณ และพัฒนาโปรแกรม
1.2 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปจจุบันยังมีผลกระทบตอธุรกิจ
และอุตสาหกรรมสวนใหญ อาจนํามาซึ่งความไมแนนอนและผลกระทบตอสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจ
ของกลุมบริษัทฯ ผูบริหารของกลุมบริษัทฯ ติดตามความคืบหนาของสถานการณดังกลาวและประเมินผล
กระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ ผูบริหารไดใชประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นตาง ๆ เมื่อสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง
1.3 เกณฑการขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“SET”) ไดประกาศขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) เมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2561 ใหหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเมื่อสวนของผูถือหุน
มีคานอยกวารอยละ 50 ของทุนชําระแลว ในกรณีดังกลาวบริษัทฯ ไดเผยแพรแผนการแกไขเหตุดังกลาวแลว
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2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
2.2 การจัดรายการในงบการเงินเปนไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่เกี่ยวของกับการกําหนดรายการ
ยอที่ตองมีในงบการเงิน
2.3 ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารของกลุมบริษัทฯ
ตองใชการประมาณการและขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได
คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินที่ไดประมาณการไว
2.4 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเปนรายงานทางการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย
รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย
3. เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม
3.1 ในการจั ด ทํา งบการเงิ น รวมถือ หลั ก เกณฑก ารรวมเฉพาะบริษั ท ยอ ยที่ อ ยูภ ายใตก ารควบคุม ของ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ภายหลังจากไดตัดยอดคงเหลือ และรายการคาระหวางกันแลว
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทยอยทั้งทางตรงและทางออมตาม
อัตราสวนดังนี้
ชื่อบริษัท

บริษัทถือหุนทางตรงในบริษัทยอย
บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด
(จําหนายเงินลงทุนบริษัทยอยแลว เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2564)
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
บริษัทฯ ถือหุนทางออมผานบริษัทยอย
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
(เนื ่อ งจากจํ า หนา ยเงิน ลงทุน ในบริษ ัท จีจี
เน็ตเวิรค จํากัด แลว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564)
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท หลักทรัพย นายหนา ซื้อขายหนวยลงทุ น
ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด
บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564)

อัตรารอยละของการถือหุน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

จัดตั้งในประเทศ

ประเภทกิจการ

-

99.99

ประเทศไทย

ใหบริการดานการผลิตขาวสารและผลิตรายการ
โทรทัศน และสื่อดิจิทัล

99.99
99.99
93.17

99.99
99.99
93.17

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ใหบริการสื่อโทรทัศนในระบบดิจิทัล
ใหบริการดานสถานีวิทยุและสื่อสมัยใหม
ใหบริการขอมูลขาวสาร ผลิตขาว และรายการ
ทางโทรทัศน

-

6.83

ประเทศไทย

ใหบริการขอมูลขาวสาร ผลิตขาว และรายการ
ทางโทรทัศน

99.99
99.99

99.99
99.99

ประเทศไทย
ประเทศไทย

การผลิตและจําหนายสื่อสิ่งพิมพ
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน

99.99

-

ประเทศไทย

นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและตัวแทนธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
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3.2 เงิ น ลงทุ น ในบริษั ท ยอ ยที่บ ริษั ท ถื อ หุน ตั้ ง แตรอ ยละ 99.00 ในการจัด ทํา งบการเงิน รวม บริ ษัท ฯ
คํา นวณเงินลงทุน ในบริ ษั ทยอ ยดั ง กลา วเสมื อ นหนึ่งถือหุน ร อยละ 100
3.3 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทยอยสิ้นสุดวันเดียวกันกับของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
3.4 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริษัทฯ ไดตัดยอดสินทรัพยและหนี้สินคงเหลือและรายการคาระหวางกันแลว
3.5 นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยในสวนของรายการบัญชีที่เหมือนกันใชนโยบายการบัญชีเชนเดียวกัน
กับบริษัทฯ
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม
4.1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่เริ่มมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน
ในระหวางป กลุมบริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินของกลุมบริษัทฯ
4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผล
บังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการใหขอผอนปรนในทางปฏิบัติหรือขอยกเวนชั่วคราว
กับผูใชมาตรฐาน
ปจจุบันฝายบริหารของกลุมบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินแนวทางการดําเนินการและพิจารณา
ผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติ
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5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
5.1 เกณฑการวัดมูลคาที่ใชจัดทํางบการเงิน
เกณฑการวัดมูลคาที่ใชจัดทํางบการเงิน คือ เกณฑราคาทุนเดิม โดยใชรวมกับเกณฑอื่น ๆ สําหรับ
สินทรัพยและหนี้สินบางประเภทที่มีการใชเกณฑการวัดมูลคาอื่นไดเปดเผยเกณฑการวัดมูลคาที่ใช
ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ
5.2 เครื่องมือทางการเงิน
กลุมบริษัทฯ รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม และบวกดวย
ตนทุนการทํารายการเฉพาะในกรณีที่เปนสินทรัพยทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร
หรือขาดทุน อยางไรก็ตาม สําหรับลูกหนี้การคาที่ไมมีองคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ
กลุมบริษัทฯ จะรับรูสินทรัพยทางการเงินดังกลาวดวยราคาของรายการ ตามที่กลาวไวในนโยบายการบัญชี
เรื่องการรับรูรายได
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
กลุมบริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่รับรูรายการเริ่มแรก เปนสินทรัพยทางการเงิน
ที่วัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม
ผา นกํา ไรหรือ ขาดทุน โดยพิจ ารณาจากแผนธุร กิจ ของกิจ การในการจัด การสิน ทรัพ ยท างการเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย
กลุมบริษัทฯ วัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดวยราคาทุนตัดจําหนาย เมื่อกลุมบริษัทฯ ถือครอง
สินทรัพยทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน
กอใหเกิดกระแสเงินสดที่เปนการรับชําระเพียงเงินตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันที่
ระบุไวเทานั้น
สิน ทรั พ ย ท างการเงิน ดั ง กล า ววั ด มู ล ค า ในภายหลั ง โดยใช วิ ธี ด อกเบี้ ย ที่ แ ท จ ริ ง และต อ งมี ก าร
ประเมินการดอยคา ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการการเปลี่ยนแปลง หรือการดอยคา
ของสินทรัพยดังกลาวจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรก กลุมบริษัทฯ อาจเลือกใหเงินลงทุนในตราสารทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (เปนรายตราสาร) ทั้งนี้เมื่อเลือกแลวไมสามารถยกเลิกได การเลือกกําหนดให
แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไมสามารถปฏิบัติได หากตราสารทุนเปนการถือไว
เพื่อคาหรือหากเปนสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่รับรูโดยผูซื้อในการรวมธุรกิจ
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เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ แ สดงด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมผ า นกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น วั ด มู ล ค า
เมื่อ เริ่ม แรกดว ยมูล คา ยุ ติ ธ รรมรวมตน ทุน การทํา รายการรายการดัง กลา ววัด มู ล คา ภายหลั ง ด ว ย
มูล คา ยุติธรรมกับกําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมที่รับรูในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นและสํารองการวัดมูลคาเงินลงทุนสะสม ผลสะสมกําไรหรือขาดทุนจะไมถูกจัดประเภท
รายการใหมเปนกําไรหรือขาดทุนเมื่อตัดจําหนายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดังกลาวจะโอนไป
กําไรสะสมแทน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดวัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย
การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สิ น ทรั พ ย ท างการเงิน จะถู ก ตั ด รายการออกจากบั ญ ชี เมื่ อ สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ กระแสเงิ น สดของ
สินทรัพยนั้นไดสิ้นสุดลง หรือไดมีการโอนสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น รวมถึงไดมีการโอน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยนั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยนั้น
แมวาจะไมมีการโอนหรือไมไดคงไวซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยนั้น
กลุมบริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ตอเมื่อไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแลว
มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงิน
ที่มีอยูใหเปนหนี้สินใหมจากผูใหกูรายเดียวกันซึ่งมีขอกําหนดที่แตกตางกันอยางมาก หรือมีการแกไข
ขอกําหนดของหนี้สินที่มีอยูอยางเปนสาระสําคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรูหนี้สินใหม
โดยรับรูผลแตกตางของมูลคาตามบัญชีดังกลาวในสวนของกําไรหรือขาดทุน
การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
กลุมบริษัทฯ ใชวิธีการอยางงายในการคํานวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับ
ลูกหนี้การคาและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทฯ จึงไมมี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางดานเครดิต แตจะรับรูคาเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุน
ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การคาและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา โดยอางอิงจาก
ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต ปรับปรุงดวยขอมูลการคาดการณไปในอนาคต
เกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
กลุมบริษัทฯ ประเมินขอมูลคาดการณอนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย กลุมบริษัทใชวิธีทั่วไป
ในการพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต
สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดจําหนายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดวาจะไมไดรับคืนกระแสเงินสด
ตามสัญญาอีกตอไป
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5.3

5.4

5.5

5.6

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สิน ทรัพ ยท างการเงิน และหนี้สิน ทางการเงิน จะนํา มาหัก กลบกัน และแสดงดว ยยอดสุทธิใ น
งบแสดงฐานะการเงิน ก็ตอเมื่อกลุมบริษัทฯ มีสิทธิบังคับใชไดตามกฎหมายอยูแ ลวในการหักกลบ
จํานวนเงินที่รับรู และกลุมบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะชําระดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพยและ
ชําระหนี้สินพรอมกัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมา
และไมมีขอจํากัดการเบิกใช
สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ แสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใด
จะต่ํากวา
ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ หรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน
มูล คา สุท ธิที ่จ ะไดร ับ เปน การประมาณราคาที ่จ ะขายไดจ ากการดํ า เนิน ธุร กิจ ปกติห ัก ดว ย
คาใชจายที่จําเปนในการขาย
ประมาณการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากอัตรายอดรับคืนเทียบ
กับยอดสงในอดีตโดยถัวเฉลี่ย
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
กลุมบริษัทฯ จัดประเภทกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายหากมูลคาตามบัญชีที่
จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย มิใชมาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป และจะตองมีไวเพื่อขายในทันที
ในสภาพปจจุบันและการขายตองมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมาก การขายดังกลาวตองคาดวา
จะเขาเงื่อนไขในการรับรูรายการเปนการขายที่เสร็จสมบูรณภายใน 1 ป นับจากวันที่จัดประเภทสินทรัพย
กลุ มบริษัทฯ วั ด มูลคา กลุมสิน ทรัพ ยที่ย กเลิก ที่ จั ด ประเภทเป น สิน ทรัพ ยที่ถือไวเ พื่อขายดว ย
จํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
ผลกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกแยกแสดงเปนรายการตางหากจากการดําเนินงาน
ตอเนื่องในสวนของกําไรขาดทุน
เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
ข) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แ สดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี)
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5.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ เปนที่ดินที่บริษัทถือครองไวโดยที่ปจจุบันยังมิได
ระบุวัตถุประสงคของการใชงานในอนาคตและ/หรือมีไวเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจาก
การเพิ่มมูลคาของสินทรัพย บริษัทฯ วัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุ น ตามราคาทุ น หัก คาเผื่อการ
ดอยคาสะสม (ถามี)
5.8 อุปกรณ
อุปกรณบันทึกตามราคาทุน ณ วันที่เกิดรายการหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอยคาสะสม (ถามี)
คาเสื่อมราคาบัน ทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเ สนตรงตามเกณฑอายุ
การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงได ดังนี้
สวนปรับปรุงอาคาร
5
ป
เครื่องตกแตงติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
3-5 ป
อุปกรณ
3-5 ป
ยานพาหนะ
5
ป
การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรั บรู ในกํ าไรหรือขาดทุนในระหวางปบัญชีที่เ กิดรายการขึ้น
ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางสําคัญจะถูกรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทฯ จะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น
และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ตนทุนของการปรับปรุงจะถูกตัดคาเสื่อม
ราคาตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ คาซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ คํานวณจากผลตางระหวางเงินสดรับสุทธิกับราคาตามบัญชี
และรับรูเปนรายไดอื่น หรือคาใชจายอื่นในกําไรหรือขาดทุน
5.9 คาความนิยม
คาความนิยมวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งรวมถึงการรับรู
จํานวนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคาสุทธิ (มูลคายุติธรรม) ของสินทรัพย
ที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยม
จะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
5.10 สินทรัพยไมมีตัวตน
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและโปรแกรมคอมพิวเตอร
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่กลุมบริษัทฯ ซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด
แสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และผลขาดทุนการดอยคาสะสม (ถามี)
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คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรง ตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน
จากสินทรัพยไมมีตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน เปนระยะเวลา 5-10 ป
ลิขสิทธิ์สารคดีและเพลง
ลิขสิทธิ์สารคดีและเพลงแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และผลขาดทุนการดอยคา
สะสม (ถามี) คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลาตามสัญญาและตาม
จํานวนเทปที่ออกอากาศ
สิทธิในการใชเครื่องหมายการคา
สิทธิในการใชเครื่องหมายการคาแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และผลขาดทุนการ
ดอยคาสะสม (ถามี) คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 10-30 ป
ตามอายุของสัญญา
ลิขสิทธิ์เวปไซต
สิทธิ์ในการใชเวปไซตแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม และผลขาดทุนการดอยคา
สะสม (ถามี) คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรง เริ่มตัดจําหนายเมื่อสินทรัพยนั้น
พรอมที่จะใหประโยชน เปนระยะเวลา 5 ป
5.11 การดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไดรับการทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้
ของการด อ ยคา เกิ ด ขึ้ น หรื อ ไม ในกรณีที่ มีขอ บง ชี้ จะทํา การประมาณมูล คา ที่ค าดว า จะได รั บ คื น
ของสินทรัพยน้ันหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีสินทรัพยที่กําลังพิจารณานั้นรวมอยูโดยรับรู
ผลขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวย
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
- มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใด
จะสูงกวา
- ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับ
จากสินทรัพยจะถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดที่เปนอัตรากอนภาษีเงินไดที่สะทอน
มูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย
- สินทรัพยที่ไมกอใหเกิดเงินสดซึ่งสวนใหญเปนหนวยอิสระแยกจากสินทรัพยอื่น ๆ จะพิจารณา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นมี
ความเกี่ยวของดวย
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา
- ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในปกอนจะถูกกลับรายการ หากประมาณการ
ที่ใชในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากรับรูผลขาดทุน
จากการดอยคาครั้งลาสุดแลว เพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคา
ตามบัญชีที่ควรเปน (สุทธิจากคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย) หากไมเคยรับรูผลขาดทุน
จากการดอยคาของสินทรัพยนั้นมากอน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกรับรูเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุนทันที
5.12 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น แสดงในราคาทุน
5.13 สัญญาเชา
ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา กลุมบริษัทฯ จะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวย
สัญญาเชาหรือไม โดยสัญญาจะเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ถาสัญญานั้นมีการใหสิทธิใน
การควบคุมการใชสินทรัพยที่ระบุไดสําหรับชวงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุมบริษัทฯ ประเมินอายุสัญญาเชาตามระยะเวลาที่บอกเลิกไมไดที่ระบุในสัญญาเชาหรือตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยูของสัญญาเชาที่มีผลอยู โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชา
หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่จะใชสิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิก
สัญญาเชา หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่จะไมใชสิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ตออายุของสัญญาเชาดังกลาว เปนตน
กรณีกลุมบริษัทฯ เปนผูเชา
กลุมบริษัทฯ ใชวิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา
เวน แตสัญ ญาเชา ระยะสั้น และสัญ ญาเชา ที่สิน ทรัพ ยอา งอิง มีมูล คา ต่ํา ณ วัน ที่สัญ ญาเชา เริ่ม มีผ ล
(วัน ที่สินทรัพยอางอิงพรอมใชงาน) กลุมบริษัทฯ บันทึกสินทรัพยสิทธิการใชซึ่งแสดงสิทธิในการใช
สินทรัพยอางอิงและหนี้สินตามสัญญาเชาตามการจายชําระตามสัญญาเชา
สินทรัพยสิทธิการใช
กลุมบริษัทฯ รับรูสินทรัพยสิทธิการใช ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล สินทรัพยสิทธิการใชวัดมูลคา
ดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และปรับปรุงดวยการวัดมูลคาของ
หนี้สินตามสัญญาเชาใหม ราคาทุนของสินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวยจํานวนเงินของหนี้สินตาม
สัญญาเชาจากการวัดมูลคาเริ่มแรก ตนทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จายชําระตามสัญญาเชา
ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลหรือกอนวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล และหักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชาที่ไดรับ
หากกลุมบริษัทฯ ไมมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงจะถูก
โอนใหแกกลุมบริษัทฯ เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชา สินทรัพยสิทธิการใชจะถูกคิดคาเสื่อมราคาโดยวิธี
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เสนตรงนับจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการใหประโยชนของสินทรัพยสิทธิการ
ใชหรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเชาแลวแตวันใดจะเกิดขึ้นกอน
หนี้สินตามสัญญาเชา
ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล กลุมบริษัทฯ รับรูหนี้สินตามสัญญาเชาดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงิน
ที่ตองจายตามสัญญาเชา คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชาหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวน
เพิ่มของกลุมบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะเพิ่มขึ้น
โดยสะทอนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเชาและลดลงโดยสะทอนการจายชําระตามสัญญาเชาที่จาย
ชําระแลว นอกจากนี้ มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะถูกวัดมูลคาใหมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หรือประเมินสัญญาเชาใหม
สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา
จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาที่มีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวานับตั้งแตวันที่สัญญาเชา
เริ่มมีผล หรือสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา จะถูกรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุ
สัญญาเชา
กลุมบริษัทฯ ในฐานะผูใหเชา
กรณีสัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาเชาที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน
สัญญาเชาดําเนินงาน กลุมบริษัทฯ บันทึกจํานวนเงินที่ไดรับตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนรายไดในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา ตนทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการไดมา
ซึ่งสัญญาเชาดําเนินงานรวมในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอางอิงและรับรูเปนคาใชจายตลอดอายุ
สัญญาเชาโดยใชเกณฑเดียวกันกับรายไดจากสัญญาเชา
5.14 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้น
กลุมบริษัทฯ รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายในกําไร
หรือขาดทุนเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนระยะยาว
- โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
กลุมบริษัทฯ และพนักงานของกลุมบริษัทฯ ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อจาย
ใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามระเบียบของกองทุน ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม
และเงินที่กลุมบริษัทฯ จายสมทบเปนรายเดือน สินทรัพยโครงการของแตละโครงการไดแยกออก
จากสินทรัพยของกลุมบริษัทฯ และบริหารโดยตัวแทนดําเนินโครงการแตละโครงการ กลุมบริษัทฯ
รับรูเงินสมทบโครงการเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
กลุ มบริ ษั ทฯ ประมาณการหนี้ สิ นสํ าหรั บผลประโยชน พนั กงานหลั งออกจากงานของ
พนักงานเพื่อจายเปนเงินชดเชยใหแกพนักงานเมื่อเลิกจางตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยดวย
เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการ
ไว และแสดงเปนหนี้สินไมหมุนเวียน ทั้งนี้ คาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงานจะรับรู
ในกําไรหรือขาดทุนเพื่อกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมสําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
5.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพัน
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพัน
ดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตอง
จายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ รายจายที่จะไดรับคืนบันทึกเปนสิ น ทรั พ ย แยกตางหากก็
ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว
5.16 การรับรูรายได
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการ
สงมอบสินคาใหกับลูกคา สําหรับสัญญาที่ใหสิทธิลูกคาในการคืนสินคา รายไดจะรับรูในจํานวน
ที่มีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากวาจะไมมีการกลับรายการอยางมีนัยสําคัญของ
รายไดที่รับรูสะสม ดังนั้น รายไดที่รับรูจะปรับปรุงดวยประมาณการรับคืนสินคาซึ่งประมาณการ
จากขอมูลในอดีต
รายไดจากการใหบริการสําหรับงานโครงการรับรูเมื่อมีการใหบริการตามวิธีอัตราสวนของงานที่
ทําเสร็จซึ่งคํานวณตามอัตราสวนตนทุนของงานใหบริการที่เกิดขึ้นกับตนทุนทั้งหมดที่ประมาณวา
จะใชในการใหบริการตามสัญญา
อัตราสวนของงานใหบริการประมาณโดยอางอิงกับการสํารวจงานที่ทํา เมื่อไมสามารถ
ประมาณผลของงานไดอยางนาเชื่อถือ รายไดจากการใหบริการจะถูกรับรูไดไมเกินกวาตนทุนของ
งานใหบริการที่เกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับตนทุนนั้นคืน ผลขาดทุนที่คาด
วาจะเกิดขึ้นจากงานใหบริการรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที
รายไดจากการขายโฆษณาเปนรายไดจากการขายสื่อโฆษณาทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ
แสดงมูลคาตามราคาในใบแจงหนี้ของบริการหลังจากหักสวนลด โดยจะรับรูเปนรายไดเมื่อมีการ
สงมอบบริการใหแกลูกคา
รายไดจากการรับจางผลิตรายการโทรทัศนรับรูรายไดเมื่อมีการสงมอบงานใหแกลูกคา
รายไดคารวมดําเนินการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนรับรูรายไดตามระยะเวลาของสัญญา
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รายไดจากการใหบริการรับรูรายไดเมื่อมีการสงมอบบริการใหแกลูกคา
รายไดที่รับรูแลวแตยังไมถึงกําหนดเรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเปน “สินทรัพยที่เกิดจาก
สัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเปนลูกหนี้อื่นเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะไดรับชําระ
โดยปราศจากเงื่อนไข
จํานวนเงินที่กิจการไดรับหรือมีสิทธิไดรับจากลูกคาแตยังมีภาระที่ตองปฏิบัติใหกับลูกคา
แสดงไวเปน “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรูเปนรายไดเมื่อไดปฏิบัติ
ตามภาระที่ระบุไวในสัญญาเสร็จสิ้น
รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตามนโยบายการบัญชีขอ 5.13 เรื่องสัญญาเชา
รายไดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ เกิดจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่มี
ลักษณะรายการที่ไมเหมือนกัน ซึ่งรับรูรายไดดวยมูลคายุติธรรมของราคาสินคาหรือบริการที่
แลกเปลี่ยน
รายไดคาเชา รับรูโดยวิธเี สนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคางดวยวิธีดอกเบี้ยที่แทจริง โดยจะนํามูลคาตามบัญชีขั้นตนของ
สินทรัพยทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ยกเวนสินทรัพยทางการเงินที่เกิดการดอยคา
ดานเครดิตในภายหลัง ที่จะนํามูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยทางการเงิน (สุทธิจากคาเผื่อ
ผลขาดทุนดานเครดิตคาดวาจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
รายไดเงินปนผล รับรูเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล
5.17 การรับรูคาใชจาย
คาใชจาย รับรูตามเกณฑคงคาง
5.18 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดรับรูในกําไร
หรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรูโดยตรงใน
สวนของผูถือหุนซึ่งจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนเชนเดียวกัน
ภาษีเงินไดปจจุบัน
กลุมบริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํ า นวณจากกํ า ไรทางภาษี ต ามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดในกฎหมายภาษี อ ากรโดยใช อั ต ราภาษี ที่
ประกาศใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน
ที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษี
ในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว สินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีดังกลาวจะถูกทบทวน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชน
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
5.19 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิดวยจํานวนหุนสามัญที่
ออกจําหนายและเรียกชําระแลวในระหวางปถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิดวยผลรวมของจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางป กับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯ
อาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ
5.20 การจัดสรรกําไรสะสม
การจัดสรรกําไรสะสมเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ
จะจัดสรรเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบตอไป
5.21 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือจะจายเพื่อโอนหนี้สินในรายการ
ที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่วัดมูลคา กลุมบริษัทฯ ใชราคาเสนอซื้อขายในตลาด
ที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับ
สินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได
กลุมบริษัทฯ จะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณและ
พยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพ ยแ ละหนี้สิน
ในงบการเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน
และกลุมบริษัทฯ สามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตได ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยนั้น
หรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทฯ จะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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5.22 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจ และการประมาณการ
ที่สําคัญมีดังนี้
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การคา
ในการประมาณคา เผื่ อผลขาดทุ น ดานเครดิตที่คาดวา จะเกิด ขึ้ นของลู ก หนี้การคา ฝ ายบริ ห าร
จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย
โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณไว
ของกลุมลูกคาที่มีความเสี่ยงดานเครดิตที่คลายคลึงกัน เปนตน ทั้งนี้ ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจาก
ประสบการณในอดีตและการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจของกลุมบริษัทอาจไมไดบงบอกถึงการผิดสัญญา
ของลูกคาที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
การดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสนิ ทรัพยทางการเงิน
ผูบริหารตองประเมินการดอยคาของสินทรัพยและตองใชดุลยพินิจในการพิจารณามูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยจากการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวสําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคต
คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดในเวลาใกลเคียงกับกําหนดชําระของหนี้สิน
ดังกลาว กระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก
อัตราการเสียชีวิต อายุงาน และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของในเชิงประชากรศาสตร ในการกําหนดอัตราคิดลด
ผูบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะทอนถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
คดีฟอ งรอง
กลุมบริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใช
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไมเกินกวา
จํานวนที่ไดบันทึกไวแลว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ประกอบดวย

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
เช็คในมือ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
92,000.00
110,000.00
282,713.90
332,445.16
42,791,922.52
21,378,759.00
105,000.00
43,166,636.42
21,926,204.16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
30,000.00
30,000.00
66,209.43
148,398.92
5,198,255.06
4,616,262.45
5,294,464.49
4,794,661.37

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
68,508,389.69
79,216,109.30
(35,406,988.05)
(41,230,390.86)
33,101,401.64
37,985,718.44

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
29,810,034.29
29,810,034.29
(29,444,006.16)
(29,444,006.16)
366,028.13
366,028.13

7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ประกอบดวย

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
ลูกหนี้การคา-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
รวม

32,407,258.37
(13,603,943.20)
18,803,315.17
51,904,716.81
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ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ไดดังนี้

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ
ลูกหนี้การคา
แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระดังนี้
- ไมเกิน 3 เดือน
- 3-6 เดือน
- 6-12 เดือน
- มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
6,228,016.89
8,397,942.01
267,163.78
553,732.50
17,178,426.01
19,333,238.91

7,160,479.58
108,070.00
34,240.00
37,531,993.43
68,508,389.69
(35,406,988.05)
33,101,401.64

7,502,802.45
127,597.56
1,353,304.00
41,947,491.87
79,216,109.30
(41,230,390.86)
37,985,718.44

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
62,160.37
62,160.37
-

29,747,873.92
29,810,034.29
(29,444,006.16)
366,028.13

29,747,873.92
29,810,034.29
(29,444,006.16)
366,028.13

ลูกหนี้อื่น ประกอบดวย

คาใชจายจายลวงหนา
ดอกเบี้ยคางรับ
เงินมัดจําและเงินประกัน
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ลูกหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
12,381,964.19
12,319,564.88
4,659,116.20
556,140.25
543,630.40
544,386.89
10,945,004.87
10,991,442.79
2,433,141.19
9,220,872.33
1,444,401.52
11,117,156.52
32,407,258.37
44,749,563.66
(13,603,943.20)
(12,328,480.36)
18,803,315.17
32,421,083.30
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
11,502,564.79
11,883,171.41
5,295,190.73
25,862,626.54
1,953,694.60
7,520,313.18
2,442,891.19
10,837,941.89
318,920.96
401,809.39
21,513,262.27
56,505,862.41
(13,154,885.04)
(38,618,285.85)
8,358,377.23
17,887,576.56
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคามีรายการเคลื่อนไหว
ดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
โอนกลับระหวางป
ตัดหนี้สูญ
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
(53,558,871.22)
(71,349,468.64)
(1,465,462.84)
(16,855,796.68)
6,013,402.81
32,375,726.49
2,270,667.61
(49,010,931.25)
(53,558,871.22)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
(68,062,292.01)
(79,400,383.08)
(222,999.10)
(309,150.69)
25,686,399.91
11,625,764.80
21,476.96
(42,598,891.20)
(68,062,292.01)

8. ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ประกอบดวย

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
สุทธิ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
77,683,334.00
77,683,334.00
(77,683,334.00)
(77,683,334.00)
-

ในระหวางป 2555 บริษัทฯ ไดรับโอนสิทธิเรียกรองการรับชําระเงินในลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน
จากบริษัทแหงหนึ่ง โดยผูบริหารของบริษัทฯ พิจารณาวามีโอกาสที่จะไมไดรับชําระเงินคางวดคงเหลือ
ทั้งหมด จึงพิจารณาตั้งคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาทั้งจํานวน
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ศาลพิพากษาใหลูกหนี้และผูซื้อตามสัญญาซื้อขายสินคากับบริษัทลูกหนี้
รวมกันชดใชคาเสียหายจากคาสินคาและภาษีมูลคาเพิ่มเปนจํานวนเงิน 79.00 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรา
รอยละ 7.50 ตอป ของคาสินคาและภาษีมูลคาเพิ่ม จนกวาจะชําระเสร็จ และใหลูกหนี้ใชคาฤชาธรรมเนียม
แทนบริษัทฯ และใหยกฟองผูซื้อไมตองจายคาฤชาธรรมเนียม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 บริษัทฯ ไดสงคําบังคับคดี
เพื่อยึดทรัพยสินใหแกจําเลยที่ 1 และปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการสืบทรัพยและตั้งเจาพนักงานบังคดี
เพื่อทําการยึดทรัพยบังคับคดีตอไป
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9. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
ประกอบดวย

เงินใหกูยืมระยะสั้น
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
2,422,093.15
2,422,093.15
(2,422,093.15)
(2,422,093.15)
-

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

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่นมีรายการ
เคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนออกเปนเงินใหกูยืมระยะสั้น
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน
โอนออกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
ลดลงจากการจําหนายเงินลงทุน
ในบริษัทยอย
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
2,422,093.15
127,222,093.15
73,440,000.00
(164,000,000.00)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
24,800,000.00
-

-

(24,800,000.00)

-

(24,800,000.00)
-

2,422,093.15

(9,440,000.00)
2,422,093.15

-

-
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคามีรายการ
เคลื่อนไหว ดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
ลดลง
โอนออกเปนคาเผื่อผลขาดทุนจาก
การดอยคาเงินใหกูยืมระยะสั้น
แกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
(2,422,093.15)
(27,222,093.15)
24,800,000.00
(2,422,093.15)

(2,422,093.15)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
(24,800,000.00)
-

-

24,800,000.00
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด (บริษัทยอย) มีเงินใหกูยืมระยะสั้น
แกกิจการอื่นเปนจํานวนเงิน 2.42 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป ทั้งนี้บริษัทยอยไดดําเนินการ
ฟองรองขอให ชํา ระคื น เงิน ให กูยืม พรอ มดอกเบี้ย อย า งไรก็ต าม ผู บ ริ ห ารของบริ ษัท ย อ ยพิจ ารณาวา
ไมมีโอกาสที่จ ะไดรับชําระเงินใหกูยืมดังกลาว จึงพิจารณาตั้งคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาทั้งจํานวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะสั้นจํานวนเงิน 24.80 ลานบาท
เปนเงินใหกูยืมแกบริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด ในรูปตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติการตีทรัพย
ชําระหนี้และการเปลี่ยนตัวลูกหนี้บริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด โดยลูกหนี้ไดแจงความประสงคเสนอการชําระหนี้
โดยการนําทรัพยสิน ไดแก สิทธิและสัญลักษณทางการคา T-NEWS มาชําระหนี้แทน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
บริษัท ฯ บริษัท ทีนิว ส ทีวี จํา กัด และของบริษัท ไทย นิว ส แอนด เอ็น เตอรเ ทนเมนท เวิล ด จํา กัด
(เดิมชื่อบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด (บริษัทยอย))ไดเขาทําสัญญาเปลี่ยนตัวลูกหนี้ โดยบริษัทฯ ไดโอนสิทธิ
เรียกรองในเงินใหกูยืมแกบริษัท ทีนิวส ทีวี จํากัด จํานวนเงินรวม 28.96 ลานบาท แบงเปนเงินตนจํานวนเงิน
24.80 ลานบาท และดอกเบี้ยคางรับจํานวนเงิน 4.16 ลานบาท ใหแกบริษัทยอย และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
บริษัทยอยรับโอนสิทธิและสัญลักษณทางการคา T-NEWS เรียบรอยแลว
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10. สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
ประกอบดวย
10.1 อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
งบการเงินรวม
บาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จําหนายสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ป 2563 (งบการเงินรวม : รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

174,962,671.42
(174,962,671.42)
(81,676,452.70)
(140,252.32)
81,816,705.02
(68,135,909.17)
68,135,909.17
140,252.32

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด (บริษัทยอย) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติใหขายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนของสวนงานธุรกิจสื่อ
โทรทัศนบางสวนซึ่งไมไดดําเนินงานแลว และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 บริษัทยอยไดเขาทํา
หนังสือสัญญาขายทรัพยสินกับบริษัทอื่น ราคามูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 25.50 ลานบาท และไดสงมอบ
อุปกรณใหกับผูซื้อแลว
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10.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ไดมีม ติอ นุมัติร ายการจํา หนา ยไปซึ่ง สิน ทรัพ ย สํา หรับ หุน สามัญ ของบริษัท ไทย นิว ส แอนด
เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด (เดิมชื่อบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด (GNET)) ในสัดสวนรอยละ 99.99
ของจํานวนหุนที่จดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทยอย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดเขาทํา
สัญญาจะซื้อจะขายเงินลงทุนใน GNET กับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ในมูลคาราคาซื้อขายจํานวนเงิน 164.40 ลานบาท ซึ่งการขายไดเสร็จสิ้นแลว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
โดยมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวจํานวนเงิน 187.30 ลานบาท และขาดทุนจากการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก จํานวนเงิน 1.22 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดง
รายการดังตอไปนี้

สิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการขาย
หัก คาใชจายในการขาย
สิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการขาย-สุทธิ

งบการเงินรวม
บาท
164,403,759.95
(164,409.00)
164,239,350.95

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สินทรัพยสุทธิ
บวก สวนต่ําจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนของบริษัทยอย
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยสวนของบริษัทฯ

45,014,556.35
(78,013,183.97)
(32,998,627.62)
9,933,947.86
(23,064,679.76)

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย

187,304,030.71

สิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการขาย
หัก คาใชจายในการขาย
สิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการขาย-สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
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บาท
164,403,759.95
(164,409.00)
164,239,350.95
(30,988,745.00)
133,250,605.95
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมสินทรัพยที่จัดประเภทเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
และหนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
บาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
อุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
หนี้สิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

3,833,711.24
14,515,589.94
1,587,501.33
414,186.19
25,587,635.76
849,565.13
46,788,189.59

30,988,745.00
30,988,745.00

(11,726,998.62)
(62,500,000.00)
(1,320,669.00)
(75,547,667.62)

-

ผลการดําเนินงานสําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 และ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

รายไดจากการใหบริการ
ตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
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งบการเงินรวม
สําหรับงวดตั้งแต
สําหรับป
วันที่ 1 มกราคม 2564
สิ้นสุดวันที่
วันที่ 29 มกราคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
3,862,332.51
58,141,620.34
(3,619,735.13)
(43,575,742.44)
242,597.38
14,565,877.90
104,425.46
1,014,204.53
(350,205.01)
(4,334,351.23)
(894,260.80)
(11,345,547.66)
15,217,858.56
(318,493.15)
(91,095.89)
(1,215,936.12)
15,026,946.21
(1,215,936.12)
15,026,946.21
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งบกระแสเงินสดของการดําเนินงานทีย่ กเลิก

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดตั้งแต
สําหรับป
วันที่ 1 มกราคม 2564
สิ้นสุดวันที่
วันที่ 29 มกราคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
(1,241,636.78)
17,575,271.64
120,093.45
1,134,993.45
(1,838,399.95)
(21,654,157.19)
(2,959,943.28)
(2,943,892.10)

11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าํ ประกัน
11.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 วงเงินหนังสือค้ําประกันของกลุมบริษัทฯ ค้ําประกันโดยบัญชีเงินฝากประจํา
11.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วงเงินหนังสือค้ําประกันของกลุมบริษัทฯ ค้ําประกันโดยบัญชีออมทรัพย
และบัญชีเงินฝากประจํา
12. สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
ประกอบดวย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
ราคาทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
มูลคายุติธรรม

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

-

819,637,795.83

-

(750,790,345.83)
68,847,450.00
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในตราสารทุนมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

มูลคาตามบัญชีตนป
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จําหนาย
มูลคาตามบัญชีปลายป

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
68,847,450.00
68,847,450.00
8,099,700.00
(76,947,150.00)
68,847,450.00

การวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนใชราคาเสนอซื้อลาสุดที่อางอิงจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ณ วันทําการสุดทายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งเปนขอมูลระดับ 1
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ไดมีมติ
อนุมัติรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย สําหรับหุนสามัญของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (NMG)
จํา นวน 404,985,000 หุ น ในสั ด สว นร อ ยละ 9.96 ของจํา นวนหุน ที่ ชํา ระแล ว ของ NMG เมื่ อ วัน ที่ 28
มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายเงินลงทุนใน NMG กับบุคคลอื่น ในราคาหุนละ 0.19 บาท
เปนจํานวนเงิน 76.95 ลานบาท ซึ่งการขายไดเสร็จสิ้นแลว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และขาดทุนสะสม
ที่เคยรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จํานวนเงิน 742.69 ลานบาท ไดโอนเขาไปรับรูในกําไรสะสมแลว
13. เงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยโดยมีอัตราสวน ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท

เงินลงทุนในบริษัทยอย
- บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด
- บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
- บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
- บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทยอยทางออม
- บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
- บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
- บริษัท หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวย
ลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด
- บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
สุทธิ

ทุนชําระแลว
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
บาท
บาท

อัตราสวน
ของการลงทุน

รอยละ

วิธีราคาทุน
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
บาท

2,000,000,000.00
301,250,000.00 301,250,000.00
41,000,000.00
41,000,000.00
976,570.00
62,500,000.00

99.99
99.99
93.17
99.99

301,249,760.00
38,200,100.00
751,940.31

200,750,000.00

41,000,000.00
200,750,000.00

6.83
99.99

-

25,000,000.00
100,000,000.00

10,000,000.00
-

99.99
99.99

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

340,201,800.31
(198,199,860.00)
142,001,940.31

31 ธันวาคม
2563
บาท
1,999,994,000.00
301,249,760.00
38,200,100.00
48,125,011.55
2,387,568,871.55
(2,198,193,860.00)
189,375,011.55

รายไดเงินปนผล
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
บาท
บาท
29,296,200.00

-

-

-

29,296,200.00
29,296,200.00

-
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
(2,198,193,860.00)
(2,256,347,815.00)
(1,072,156,066.15)
(29,949,760.00)
3,072,150,066.15
88,103,715.00
(198,199,860.00)
(2,198,193,860.00)

การเปลี่ยนแปลงในบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนทางตรง
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด
- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติ
ใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายหุนสามัญใน บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด
(“ESI”) ที่บริษัทฯ ถืออยูเปนจํานวนทั้งสิ้น 405,935 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.92 ของจํานวนหุน
ที่จดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทยอย ในราคาหุนละ 50.25 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 20.40 ลานบาท
กับ บุค คลอื่น และไดดํา เนิน การโอนกรรมสิท ธิ์หุ น และจดทะเบีย นตอ กรมพัฒ นาธุร กิจ การคา
กระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดเกี่ยวกับ ESI ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
บาท
มูลคายุติธรรมของสินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยภาษีเงินไดของปปจจุบัน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
อุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
(แบบ 56-1 One Report)

5,909,597.15
10,872,419.31
9,440,000.00
2,333,442.37
247,495.91
818,230.00
1,453,007.96
4,091,561.53
135,005.00
2,887,233.04
38,187,992.27
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งบการเงินรวม
บาท
มูลคายุติธรรมของหนี้สิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
สวนของหนี้สนิ ตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชา-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สิน
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย
บวก สวนต่ําจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนของบริษัทยอย
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยสวนของบริษัทฯ (รอยละ 99.92)
สิ่งตอบแทนสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยตามบัญชีของบริษัทฯ
ณ วันจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
มูลคาจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
หัก ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจากการจําหนายเงินลงทุน
หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย
ณ วันจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการจําหนายบริษัทยอย

(7,541,678.81)
(566,029.37)
(4,031,780.04)
(2,123,488.40)
(14,262,976.62)
23,925,015.65
7,280,352.90
31,205,368.55
20,400,000.00
(31,205,368.55)
(10,805,368.55)
20,400,000.00
(8,000,000.00)
(5,909,597.15)
6,490,402.85

บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
- ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด (“SPTV”)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจากจํานวนเงิน 62,500,000.00 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 15,625,000.00 บาท โดยการลดจํานวนหุนตามสัดสวนการถือลง
จํานวน 4,687,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 46,875,000.00 บาท ทั้งนี้ SPTV
ไดจดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ ทําใหมูลคาเงินลงทุนใน SPTV ลดลง จํานวนเงิน 36,093,758.66 บาท

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

Page 123

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

-

-

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2564 ของ SPTV เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติ
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจากจํานวนเงิน 15,625,000.00 บาท เปน ทุน จดทะเบีย นจํา นวนเงิน
3,906,250.00 บาท โดยการลดจํานวนหุนลงจํานวน 1,171,875 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
เปน จํานวนเงิน 11,718,750.00 บาท ทั้งนี้ SPTV ไดจดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ทําใหมูลคาเงินลงทุนใน SPTV ลดลง จํานวนเงิน
9,023,445.44 บาท
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 4/2564 ของ SPTV เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ไดมีมติ
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนลงจากจํานวนเงิน 3,906,250.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน
976,570.00 บาท โดยการลดจํานวนหุนลงจํานวน 292,968 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน
2,929,680.00 บาท ทั้งนี้ SPTV ไดจดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ทําใหมูลคาเงินลงทุนใน SPTV ลดลง จํานวนเงิน 2,255,867.14 บาท

บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด
- ตามรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถือ หุ น ครั้ ง ที่ 2/2564 ของบริ ษัท จีจี เน็ ต เวิ รค จํา กั ด (“GG”)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวนเงิน 2,000,000,000.00 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 3,081,700,000.00 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 108,170,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุน ละ 10 บาท เปน จํา นวนเงิน 1,081,700,000.00 บาท ทั้ง นี้ GG ไดจ ดทะเบีย นเพิ่ม ทุน กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติ
อนุ มั ติ ร ายการจํา หนา ยไปซึ่ ง สิน ทรัพ ย สํา หรับ หุน สามั ญ ของของ GG ในสั ด ส ว นรอ ยละ 99.99
ของจํานวนหุนที่จดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทยอย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ไดเขาทํา
สัญญาจะซื้อจะขายเงินลงทุนใน GG กับบุคคลอื่น (ผูซื้อ) ในมูลคาราคาซื้อขายจํานวนเงิน 15.50 ลานบาท
และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ไดดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์หุนสามัญ GG ใหกับผูรับโอนสิทธิ
จากผูซื้อแลว ทั้งนี้ จากการจําหนายเงินลงทุน ดังกลาวทําใหบริษัทฯ สูญเสียเงินลงทุนทางออมใน
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ในสัดสวนรอยละ 6.83 คงเหลือการถือหุนทางตรงในบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
รอยละ 93.17
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รายละเอียดเกี่ยวกับ GG ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
บาท
มูลคายุติธรรมของสินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น-เงินลงทุนในบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
อุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย
มูลคายุติธรรมของหนี้สิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด (รอยละ 6.83)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยสวนของบริษัทฯ
สิ่งตอบแทนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย

1,062,196.94
9,791,692.28
1.07
8,202.64
35,850.00
54,125.47
7,088,765.44
18,040,833.84
(3,059,275.77)
(3,059,275.77)
14,981,558.07
(8,202.64)
14,973,355.43
15,500,000.00
(14,973,355.43)

เงินสดจายตนทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย

(3,081,694.00)
(2,555,049.43)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย
ณ วันจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดรับจากการจําหนายบริษัทยอย

15,500,000.00
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เงินลงทุนในบริษัทยอย
บวก ลงทุนเพิ่ม
เงินลงทุน ณ วันที่จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย
สิ่งตอบแทนสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย ณ วันจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายตนทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
1,999,994,000.00
1,081,700,000.00
3,081,694,000.00
(3,072,150,066.15)
9,543,933.85
15,500,000.00
(9,543,933.85)
(3,081,694.00)
2,874,372.15

การเปลี่ยนแปลงในบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนทางออม
บริษัท หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด
- รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2564 ของบริษัท หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน
ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด (บริษัทยอยทางออม) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 25,000,000.00 บาท
โดยออกหุนสามัญจํานวน 1,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 15,000,000.00 บาท
ทั้งนี้ บริษัทยอยทางออมไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด
- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติ
ใหบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอยทางออม) ลงทุนในบริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รองรั บ ธุ ร กิ จ ในการเป น นายหน า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย แ ละตั ว แทนธุ ร กิ จ
สัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
เปนจํานวนเงิน 20,000,000.00 บาท และบริษัทยอยทางออมถือหุนรอยละ 99.99 โดยไดเรียกชําระคาหุนสามัญ
ครั้งแรกจากผูถือหุน จํานวน 2,000,000 หุน มูลคาหุนละ 2.50 บาท เปนจํานวนเงิน 5,000,000.00 บาท
ทั้งนี้ บริษัทยอยทางออมไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
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-

-

-

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม)
เมื่ อวั น ที่ 29 กรกฎาคม 2564 ได มี มติ อนุ มั ติ ใ ห เ รี ย กชํ าระค า หุ น สามั ญ เพิ่ มเติ ม จากผู ถื อหุ น จํ า นวน
2,000,000 หุน มูลคาหุนหุนละ 7.50 บาท เปนจํานวนเงิน 15,000,000.00 บาท โดยบริษัทยอยทางออม
ไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ของบริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด (บริษัทยอยทางออม)
เมื่อ วัน ที่ 13 สิง หาคม 2564 ไดมีม ติอ นุมัติก ารเพิ่มทุน จดทะเบีย นจากจํา นวน 20,000,000.00 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000,000.00 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 8,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
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 ทั้งนี้ บริษัทยอยทางออม
ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 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

ชื่อกิจการ

ประเภทกิจการ

บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด โรงแรม
รวม

ชื่อกิจการ

ประเภทกิจการ

บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด โรงแรม
บริษัท แนท บิสสิเนส
บริการขอมูล ขาวสารเกีย่ วกับ
คอนเน็คท จํากัด
เศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
สุทธิ

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตัง้
ไทย

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตัง้
ไทย
ไทย
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ทุนที่ชําระแลว
บาท
450,000,000.00

ทุนที่ชําระแลว
บาท
450,000,000.00
25,000,000.00

สัดสวน
การลงทุน
รอยละ
40.00

สัดสวน
การลงทุน
รอยละ
40.00
35.00

งบการเงินรวม
เงินลงทุน
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
วิธีราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย
บาท
บาท
421,549,400.29
380,777,730.87
421,549,400.29
380,777,730.87

งบการเงินรวม
เงินลงทุน
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
วิธีราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย
บาท
บาท
421,549,400.29
421,549,400.29
8,750,000.00
5,285,660.08
430,299,400.29
(5,697,000.00)
424,602,400.29

รายไดเงินปนผล
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท
-

รายไดเงินปนผล
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
-

426,835,060.37
(2,232,660.08)
424,602,400.29
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุน

ชื่อกิจการ

ประเภทกิจการ

บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด โรงแรม
รวม

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตัง้
ไทย

ทุนที่ชาํ ระแลว
บาท
450,000,000.00

สัดสวน
การลงทุน
รอยละ
40.00

รายไดเงินปนผล
ณ วันที่
ณ วันที่
สําหรับป
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
สิ้นสุดวันที่
วิธีราคาทุน
วิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
บาท
บาท
421,549,400.29 421,549,400.29
421,549,400.29 421,549,400.29
-

14.2 สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม
ในระหวางปบริษัทฯ รับรูสวนแบงขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม ดังนี้

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
สําหรับป
สําหรับงวดตั้งแต
สิ้นสุดวันที่
วันที่ 29 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม2563
พันบาท
พันบาท
(40,772)
-

บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด
สําหรับงวดตั้งแต
สําหรับงวดตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2564
วันที่ 25 กันยายน 2563
ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม2563
พันบาท
พันบาท
(440)
(3,464)

14.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมที่มีสาระสําคัญมีดังนี้

สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

รายไดรวม
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
พันบาท
พันบาท
53,977
54,793
943,051
1,026,977
997,028
1,081,770
(60,099)
(669,710)
( 729,809)

(41,379)
(647,289)
(688,668)

บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
สําหรับป
สําหรับงวดตั้งแต
สิ้นสุดวันที่
วันที่ 29 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม2563
พันบาท
พันบาท
1,140
(101,929)
(101,929)
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-

บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
พันบาท
พันบาท
7,949
2,351
10,300
-

(1,577)
(1,577)

บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด
สําหรับงวดตั้งแต
สําหรับงวดตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2564
วันที่ 25 กันยายน 2563
ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม2563
พันบาท
พันบาท
7,303
3,000
(1,257)
(1,257)

(9,898)
(9,898)
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งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด ที่นํามาใชในการปรับ
มูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวม ตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม บริษัทฯ ไดใชขอมูลทางการเงินที่จัดทําขึ้น
โดยฝา ยบริห ารโดยยัง ไมผา นการตรวจสอบโดยผูส อบบัญ ชีอ นุญ าต เงิน ลงทุน ในบริษัท รว มนี้แ สดง
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวนเงิน 3.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.33
ของสินทรัพยรวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม และรับรูสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวมดังกลาว แสดงอยู
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวนเงิน (3.46) ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ไดนําหุนสามัญ บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
จํานวน 1,800,000.00 หุน ไปค้ําประกันวงเงินกูยืมกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งของบริษัทรวม
การเปลี่ยนแปลงในบริษัทรวม
บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
- ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติ
อนุมัติรายการไดมาซึ่งสินทรัพยสําหรับ
(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 ลงวัน ที่ 20 พฤษภาคม 2563 เปน จํา นวนเงิน 138.45 ลานบาท
ในระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดจายชําระคาหุนและสิทธิเรียกรอง
ในหนี้เงินกูของ WV ครบถวนแลว รวมเปนจํานวนเงิน 560.00 ลานบาท โดยบริษัทฯ รับโอนหุน
และสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไมมีสวนแบงกําไรขาดทุนที่ไดรับจากบริษัทรวมดังกลาว
- ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ไดมีมติ
อนุมัติรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยสําหรับ (ก) หุนสามัญใน WV จํานวน 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ WV และ (ข) สิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของ WV ตามสัญญากูยืมเงิน
ระหวาง WV และ Cleveland Universe Limited ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
และสัญญาโอนสิทธิเรียกรองระหวาง Cleveland Universe Limited (ในฐานะผูโอนสิทธิ) และบริษัทฯ
(ในฐานะผูรั บ โอนสิท ธิ ) ลงวัน ที่ 29 ธั น วาคม 2563 ซึ่ง บริ ษัท ฯ ได ล งนามในบั น ทึก ความเขา ใจ
การซื้อขายเงินหุนสามัญใน WV กับบุคคลอื่นไปเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 โดยมูลคาราคาหุนที่ซื้อขาย
เปนจํานวนเงิน 432.40 ลานบาท และราคาสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูยืมที่ซื้อขาย จํานวนเงิน 138.45 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยคางจาย จํานวนเงิน 4.15 ลานบาท รวมมูลคาราคาซื้อขายทั้งสิ้นจํานวนเงิน 575.00 ลานบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายหุน และสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูพรอมดอกเบี้ยของ WV แลวเมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2565 ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับเงินคาขายหุนดังกลาวมาแลวบางสวนเปนจํานวนเงิน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
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105.00 ลานบาท และโอนหุนใหกับผูซื้อตามสัดสวนของเงินที่ไดรับเปนจํานวน 328,696 หุน แลวเมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2565 และบริษัทฯ คาดวาจะสามารถเขาทํารายการใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 1/2565
บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด
- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติ
อนุมัติใ หบ ริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัล ติมีเ ดีย จํา กัด (บริษัท ยอ ยทางออ ม) ลงทุน ในหุน สามัญ ของ
บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด (บริษัทรวม) (“NAT)” ซึ่งดําเนินธุรกิจใหบริการขอมูล ขาวสาร
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ทุนจดทะเบียน 100.00 ลานบาท เรียกชําระทุนปแรกรอยละ 25
ของมูลคาเงินลงทุนทั้งหมด โดยบริษัทยอยทางออมถือหุนรอยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในระหวางป
บริษัทยอยทางออมไดจายชําระคาหุน และไดรับการโอนหุนแลวเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
- ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด (บริษัทยอยทางออม)
ครั้ ง ที่ 4/2564 เมื่ อ วั น ที่ 8 กั น ยายน 2564 ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ร ายการจํา หน า ยหุ น สามั ญ ของ NAT
ในสัดสวนรอยละ 35.00 ของจํานวนหุนที่จดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทรวม เมื่อวันที่ 10
กันยายน 2564 บริษัทยอยทางออมไดเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายเงินลงทุนใน NAT กับบุคคลอื่น (ผูซื้อ)
ในมูลคาราคาซื้อขายจํานวนเงิน 2.65 ลานบาท และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 บริษัทยอยทางออม
ไดดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์หุนสามัญ NAT ใหกับผูซื้อแลว
รายละเอียดเกี่ยวกับ NAT ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
บาท
สิ่งตอบแทนสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
2,650,000.00
มูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย
ณ วันจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
(4,845,826.44)
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม
2,232,660.08
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
36,833.64
15. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนทั้งจํานวนเปนที่ดินที่บริษัทฯ
ถือครองไวโดยที่ปจจุบันยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชงานในอนาคต มีมูลคายุติธรรม จํานวนเงิน
11.42 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวัดมูลคายุติธรรมจากผลการประเมินราคาโดยผูประเมินอิสระตามวิธี
ราคาตลาดตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนขอมูลระดับ 3
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16. อุปกรณ
ประกอบดวย
สวนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื่องตกแตง ติดตั้ง
และเครือ่ งใช
สํานักงาน
บาท

งบการเงินรวม
ยานพาหนะ

บาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
147,300.00
41,238,521.44
9,261,412.38
487,842.48
191,588.78
ซื้อสินทรัพย
(16,182,017.56)
(7,519,642.29)
จําหนายสินทรัพย
(1,326,691.53)
ตัดจําหนายสินทรัพย
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
(6,287,955.56)
(1,326,158.87)
โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
(147,300.00)
(1,402,207.88)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
16,527,491.39
607,200.00
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
(122,036.21)
(33,217,977.28)
(9,261,406.69)
คาเสื่อมราคาสําหรับป
(25,262.79)
(1,729,225.11)
(0.01)
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่จําหนาย
13,144,850.02
7,519,640.58
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย
1,036,970.27
คาเสื่อมราคาสะสมลดลงจากการจําหนายเงินลงทุน
ในบริษัทยอย
5,649,550.75
1,134,567.12
โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
147,299.00
988,022.69
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(14,127,808.66)
(607,199.00)
มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2,399,682.73
1.00
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ป 2563 (รวมอยูใ นตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 0.65 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 1.20 ลานบาท)
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อุปกรณ

รวม

บาท

บาท

8,060,300.49
607,872.01
(3,728,358.34)
(40,040.88)
(4,422,333.56)
477,439.72

58,707,534.31
1,287,303.27
(27,430,018.19)
(1,366,732.41)
(12,036,447.99)
(1,549,507.88)
17,612,131.11

(7,758,817.71)
(98,679.86)
3,728,145.54
20,224.58

(50,360,237.89)
(1,853,167.77)
24,392,636.14
1,057,194.85

3,799,322.16
(309,805.29)

10,583,440.03
1,135,321.69
(15,044,812.95)

167,634.43

2,567,318.16
1,853,167.77
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สวนปรับปรุง
อาคาร
บาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย
ตัดจําหนายสินทรัพย
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสะสมลดลงจากการจําหนายเงินลงทุน
ในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เครื่องตกแตง ติดตั้ง
และเครื่องใช
สํานักงาน
บาท

งบการเงินรวม
ยานพาหนะ
อุปกรณ

บาท

สินทรัพ
ระหวางติดตั้ง

รวม

บาท

บาท

บาท

350,000.00
350,000.00

16,527,491.39
3,067,265.69
(981,300.13)
(3,847,507.82)
(717,000.00)
14,048,949.13

607,200.00
607,200.00

477,439.72
184,189.18
661,628.90

1,218,934.08
1,218,934.08

17,612,131.11
4,820,388.95
(981,300.13)
(3,847,507.82)
(717,000.00)
16,886,712.11

(32,027.31)
-

(14,127,808.66)
(487,340.00)
673,736.49
2,416,485.04

(607,199.00)
-

(309,805.29)
(102,513.31)
-

-

(15,044,812.95)
(621,880.62)
673,736.49
2,416,485.04

(32,027.31)

681,150.00
(10,843,777.13)

(607,199.00)

(412,318.60)

-

681,150.00
(11,895,322.04)

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)

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

621,880.62
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เครื่องตกแตง ติดตัง้
และเครือ่ งใชสํานักงาน
บาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย
ตัดจําหนายสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อสินทรัพย
จําหนายสินทรัพย
ตัดจําหนายสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ป 2563 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
ป 2564 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ
อุปกรณ

รวม

บาท

บาท

บาท

14,834,116.17
94,450.00
(5,298,638.41)
(407,497.00)
9,222,430.76

7,901,842.29
(7,294,642.29)
607,200.00

1,663,947.30
(1,663,947.30)
-

24,399,905.76
94,450.00
(14,257,228.00)
(407,497.00)
9,829,630.76

(12,485,999.01)
(768,171.95)
5,265,393.81
407,461.97
(7,581,315.18)

(7,901,839.58)
7,294,640.58
(607,199.00)

(1,663,924.40)
1,663,924.40
-

(22,051,762.99)
(768,171.95)
14,223,958.79
407,461.97
(8,188,514.18)

9,222,430.76
121,088.27
(911,983.87)
(3,392,372.82)
5,039,162.34

607,200.00
607,200.00

-

9,829,630.76
121,088.27
(911,983.87)
(3,392,372.82)
5,646,362.34

(7,581,315.18)
(332,244.34)
618,107.37
2,387,322.78
(4,908,129.37)

(607,199.00)
(607,199.00)

-

(8,188,514.18)
(332,244.34)
618,107.37
2,387,322.78
(5,515,328.37)

1,641,115.58
131,032.97

1.00
1.00

-

1,641,116.58
131,033.97
768,171.95
332,244.34

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรที่ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว
แตยังใชงานอยู ราคาทุนจํานวนเงิน 7.60 ลานบาท และจํานวนเงิน 8.60 ลานบาท ตามลําดับ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
(แบบ 56-1 One Report)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรที่ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงาน
อยูราคาทุนจํานวนเงิน 5.36 ลานบาท และจํานวนเงิน 6.36 ลานบาท ตามลําดับ
17. สินทรัพยสิทธิการใช
ประกอบดวย
งบการเงินรวม
บาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ตัดจําหนายสินทรัพย
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสะสมลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
ตัดจําหนายสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ป 2563
ป 2564
(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมอยูใ นคาใชจายในการบริหาร)
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
(แบบ 56-1 One Report)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

11,875,091.46
1,418,323.20
(209,016.14)
(5,854,533.91)
7,229,864.61

6,196,051.72
219,373.20
6,415,424.92

(1,220,044.30)
(3,418,342.90)
151,724.93
1,762,972.38
(2,723,689.89)

(2,177,555.45)
(2,177,555.45)

7,229,864.61
15,086,698.04
(9,412,213.65)
12,904,349.00

6,415,424.92
9,986,668.21
(9,412,213.65)
6,989,879.48

(2,723,689.89)
(1,941,284.61)
3,685,658.60
(979,315.90)

(2,177,555.45)
(1,572,589.90)
3,685,658.60
(64,486.75)

4,506,174.72
11,925,033.10

4,237,869.47
6,925,392.73

3,418,342.90
1,941,284.61

2,177,555.45
1,572,589.90
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18. คาความนิยม
ประกอบดวย
งบการเงินรวม
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ราคาทุน
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
โอนราคาทุนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ไวเพื่อขาย
คาเผื่อการดอยคาลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
โอนคาเผื่อการดอยคาออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ไวเพื่อขาย
มูลคาตามบัญชีปลายป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาตามบัญชี
รายการระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาเผื่อการดอยคาลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
มูลคาตามบัญชีปลายป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
มูลคาตามบัญชี

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

34,610,827.57
(34,610,827.57)
(11,566,557.82)
(10,798,048.85)
11,566,557.82
10,798,048.85
12,246,220.90
(12,246,220.90)
(10,243,728.00)
10,243,728.00
2,002,492.90
(2,002,492.90)
-
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19. สินทรัพยไมมตี ัวตน
ประกอบดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป
บาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อสินทรัพย
รับโอน/(โอนออก)
จําหนาย
ตัดจําหนายสินทรัพย
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คาตัดจําหนายสําหรับป
คาตัดจําหนายสะสมที่จําหนาย
คาตัดจําหนายสะสมสําหรับสวนที่ตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายสะสมลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ขาดทุนจากการดอยคาสําหรับป
โอนกลับคาเผื่อการดอยคา
โอนออกเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลิขสิทธิ์สารคดี
และเพลง
บาท

งบการเงินรวม
สิทธิในการใช
เครื่องหมายการคา
บาท

บาท

6,212,873.64
20,000.00
(1,206,970.87)
(160,000.00)
(225,050.00)
(4,106,322.58)
534,530.19

122,735,493.24
(23,173,899.55)
(97,866,593.69)
1,695,000.00

122,940,000.00
28,956,712.42
(28,956,712.42)
122,940,000.00

251,888,366.88
20,000.00
28,956,712.42
(24,380,870.42)
(98,026,593.69)
(225,050.00)
(33,063,035.00)
125,169,530.19

(2,487,138.13)
(860,074.70)
895,232.65
61,457.15
90,045.00
2,016,551.63
(283,926.40)

(100,938,053.43)
(41,239.92)
3,900,063.48
97,079,229.87
-

(13,607,605.51)
(4,703,886.66)
605,886.65
(17,705,605.52)

(117,032,797.07)
(5,605,201.28)
4,795,296.13
97,140,687.02
90,045.00
2,622,438.28
(17,989,531.92)

(98,542.85)
98,542.85
-

(617,148.88)
(1,695,000.00)
617,148.88
(1,695,000.00)

(4,852,960.96)
4,852,960.96
-

(715,691.73)
(6,547,960.96)
715,691.73
4,852,960.96
(1,695,000.00)

250,603.79

-

105,234,394.48

105,484,998.27

คาตัดจําหนายสําหรับป
ป 2563 (รวมอยูในตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 5.53 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 0.08 ลานบาท)

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

รวม

5,605,201.28
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อสินทรัพย
จําหนาย
ตัดจําหนายสินทรัพย
ราคาทุนลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
คาตัดจําหนายสําหรับป
คาตัดจําหนายสะสมลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
โอนกลับคาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรม
สําเร็จรูป
บาท

ลิขสิทธิ์สารคดี
และเพลง
บาท

งบการเงินรวม
สิทธิในการใช
เครื่องหมายการคา
บาท

534,530.19
125,000.00
(45,814.45)
(468,715.74)
145,000.00

1,695,000.00
(1,695,000.00)
-

122,940,000.00
122,940,000.00

23,250,000.00
23,250,000.00

125,169,530.19
23,375,000.00
(1,695,000.00)
(45,814.45)
(468,715.74)
146,335,000.00

(283,926.40)
(140,195.39)
414,590.27
(9,531.52)

-

(17,705,605.52)
(4,098,000.01)
(21,803,605.53)

-

(17,989,531.92)
(4,238,195.40)
414,590.27
(21,813,137.05)

-

(1,695,000.00)
1,695,000.00
-

-

-

(1,695,000.00)
1,695,000.00
-

135,468.48

-

101,136,394.47

23,250,000.00

คาตัดจําหนายสําหรับป
ป 2564 (รวมอยูในตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 4.10 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 0.14 ลานบาท)

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

สินทรัพย
ระหวางพัฒนา
บาท

รวม
บาท

124,521,862.95
4,238,195.40
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมสําเร็จรูป
บาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อสินทรัพย
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
คาตัดจําหนายสําหรับป
คาตัดจําหนายสะสมที่จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาตัดจําหนายสําหรับป
ป 2563 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)
ป 2564 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

866,970.87
20,000.00
(866,970.87)
20,000.00
(866,914.85)
(1,490.42)
866,914.85
(1,490.42)
20,000.00
20,000.00
(1,490.42)
(4,000.04)
(5,490.46)
18,509.58
14,509.54
1,490.42
4,000.04

ตามงบการเงิน รวม ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 สิ ท ธิใ นการใชเ ครื่อ งหมายการคา
เปน สิท ธิในการใชเครื่องหมายการคา “ฐานเศรษฐกิจ” ของบริษัทยอยทางออมแหงหนึ่ง อายุสัญญา 30 ป
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 6 กันยายน 2589
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
(แบบ 56-1 One Report)

Page 138

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

20. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ประกอบดวย
งบการเงินรวม

เงินจายลวงหนาคาสินทรัพย
ภาษีถูกหัก ณ ที่จายรอคืน
ภาษีมูลคาเพิ่มรอคืน
เงินประกัน
อื่น ๆ
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท
50,351,747.48
3,152,619.49
6,764,542.98
2,120,535.46
58,920.38
62,448,365.79
62,448,365.79

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
9,884,186.68
2,390,449.97
12,274,636.65
(410,000.00)
11,864,636.65

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
2,490,858.05
6,764,542.98
1,206,769.45
1,283,323.58
7,971,312.43
3,774,181.63
7,971,312.43
3,774,181.63

ตามงบการเงิ น รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 เงิ น จ า ยล ว งหน า ค า สิ น ทรั พ ย ส ว นหนึ่ ง เป น
เงินจายลวงหนาคาสิทธิในการเปนสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (หมายเลข 21) โดยบริษัทยอยทางออม
ไดเขาทําสัญญาซื้อขายสิทธิกับบริษัทอื่นเมื่อ วัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ในราคาซื้อขาย เปนจํานวนเงิน
120.00 ลานบาท ทั้งนี้ ในระหวางปบริษัทยอยทางออมไดจายชําระเงินบางสวนแลว เปนจํานวนเงิน 50.00 ลานบาท
21. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
ประกอบดวย
งบการเงินรวม

เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท
20,006,334.35
25,426,466.88
45,432,801.23

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

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
22,926,921.00
202,489,133.71
225,416,054.71

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
12,205,851.64
12,205,851.64
4,709,483.35
170,427,531.81
16,915,334.99
182,633,383.45
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เจาหนี้อื่น ประกอบดวย
งบการเงินรวม

คาใชจายคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ
เจาหนี้คาทรัพยสิน
หนี้สินตามสัญญาที่ทํากับลูกคา
เงินรับลวงหนาจากการจําหนาย
เงินลงทุนในบริษัทยอย
อื่น ๆ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท
9,217,698.34
208,301.36
3,654,195.03
3,247,985.00
2,936,201.78

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
14,263,654.39
13,688,645.61
2,733,209.53

6,162,085.37
25,426,466.88

164,403,759.95
7,399,864.23
202,489,133.71

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
2,812,536.43
3,822,769.70
13,013.70
288,455.30
1,796,833.06
1,800,199.57
87,100.16
4,709,483.35

164,403,759.95
112,347.29
170,427,531.81

22. เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นมีรายการ
เคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
181,000,000.00
518,637.38
(143,000,000.00)
(518,637.38)
38,000,000.00
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
125,000,000.00
(120,000,000.00)
5,000,000.00
-

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นหลายราย
จํานวนเงิน 38.00 ลานบาท เปนการกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน ระยะเวลา 1 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 - 6.00 ตอป
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
จํานวนเงิน 5.00 ลานบาท เปนการกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน ระยะเวลา 1 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 ตอป

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

Page 140

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

23. หนี้สินตามสัญญาเชา
ประกอบดวย
งบการเงินรวม

หนี้สินตามสัญญาเชา
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
รวม
หัก สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท
13,035,555.32
(1,089,299.01)
11,946,256.31

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
5,246,251.01
(501,887.63)
4,744,363.38

(3,824,735.75)
8,121,520.56

(2,494,608.62)
2,249,754.76

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
7,606,555.32
4,840,222.38
(668,365.20)
(410,086.88)
6,938,190.12
4,430,135.50
(2,171,083.92)
4,767,106.20

(2,219,041.96)
2,211,093.54

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา ดังนี้
งบการเงินรวม

ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท
4,417,628.96
8,617,926.36
13,035,555.32

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

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
3,446,505.38
1,799,745.63
5,246,251.01

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
2,530,628.96
2,513,447.38
5,075,926.36
2,326,775.00
7,606,555.32
4,840,222.38
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24. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงานมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงินรวม

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน
พนักงานตนป
ตนทุนการใหบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจาย
จายผลประโยชนพนักงาน
ลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
โอนออกเปนหนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพย
ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางประชากร
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน
พนักงานปลายป

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

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท

6,303,593.22
1,104,924.08
93,072.00
-

15,165,074.74
1,577,225.30
239,044.04
(610,000.00)
(2,123,488.40)

1,672,205.00
596,356.00
38,112.00
-

8,406,163.00
991,287.00
147,540.00
(610,000.00)
-

-

(1,320,669.00)

-

-

(270,825.74)
184,076.21
1,624,919.67

3,522,376.72
3,444.86
(10,149,415.04)

-

139,516.00
(7,402,301.00)

9,039,759.44

6,303,593.22

2,306,673.00

1,672,205.00

ขอสมมติหลักจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย มีดังนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
อัตราคิดลด
รอยละ 1.68 - 3.04 ตอป
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลีย่ รอยละ 3.73 - 5.00 ตอป
อัตราการมรณะ
ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560
อัตราการลาออก
รอยละ 0 - 41 ตอป
เกษียณอายุ
60 ป

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รอยละ 1.09 - 2.03 ตอป
รอยละ 3.73 - 5.00 ตอป
ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560
รอยละ 0 - 100 ตอป
60 ป

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระ
ผลประโยชนระยะยาวของพนักงานประมาณ 8 - 26 ป และประมาณ 8 - 25 ป ตามลําดับ และตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการประมาณ 14 ป เทากันทั้งสองป
การวิเคราะหความออนไหว
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
(แบบ 56-1 One Report)
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การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติที่เกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ที่อาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่น ๆ คงที่จะมี
ผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนที่กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.50
ลดลงรอยละ 0.50
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.50
ลดลงรอยละ 0.50
อัตราการลาออก
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.50
ลดลงรอยละ 0.50

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

(286,144.26)
352,167.74

(185,937.00)
195,735.00

(73,702.00)
78,426.00

(45,780.00)
48,663.00

290,812.74
(277,991.26)

180,114.00
(172,866.00)

88,087.00
(83,524.00)

47,421.00
(45,085.00)

(423,397.26)
309,215.74

(254,493.00)
197,202.00

(172,411.00)
45,669.00

(88,321.00)
23,340.00

แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต
โครงการดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติตาง ๆ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
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25. ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชําระแลว มีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้
ราคาตาม
มูลคาหุน
บาทตอหุน

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จํานวนหุน
จํานวนเงิน
หุน
บาท

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จํานวนหุน
จํานวนเงิน
หุน
บาท

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญตนป
บวก เพิ่มทุน
หัก ลดทุน
หุนสามัญสิ้นป

1.00
1.00
1.00
1.00

160,872,208,595
30,000,000,000
(85,222,010,947)
105,650,197,648

160,872,208,595.00
30,000,000,000.00
(85,222,010,947.00)
105,650,197,648.00

200,317,937,992
30,064,469,699
(69,510,199,096)
160,872,208,595

200,317,937,992.00
30,064,469,699.00
(69,510,199,096.00)
160,872,208,595.00

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญตนป
บวก ออกหุนสามัญ
หุนสามัญสิ้นป

1.00
1.00
1.00

74,628,861,756
1,021,335,892
75,650,197,648

74,628,861,756.00
1,021,335,892.00
75,650,197,648.00

67,887,512,226
6,741,349,530
74,628,861,756

67,887,512,226.00
6,741,349,530.00
74,628,861,756.00

74,628,861,756
1,021,335,892
75,650,197,648

(69,458,489,981.72)
(1,004,994,517.73)
(70,463,484,499.45)

67,887,512,226
6,741,349,530
74,628,861,756

(62,784,553,947.02)
(6,673,936,034.70)
(69,458,489,981.72)

สวนต่ํากวามูลคาหุน
สวนต่ํากวามูลคาหุนตนป
บวก ออกหุนสามัญ
สวนต่ํากวามูลคาหุนสิ้นป

25.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติใหลดทุน
จดทะเบียนจากเดิม จํานวน 200,317,937,992 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 130,807,738,896 บาท
โดยการยกเลิ ก หุ น สามั ญ ที่ จั ด สรรไว แ ละที่ ยั ง ไม ไ ด อ อกจํา หน า ยจํา นวน 69,510,199,096 หุ น
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเพื่อใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
25.2 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติ
อนุ มั ติ การเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษั ทฯ จํ านวน 30,064,469,699 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม
130,807,738,896 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 160,872,208,595 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 30,064,469,699 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
- เพื่อรองรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู
(Righs Offering) จํานวน 9,698,216,032 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในอัตราการจัดสรรหุน
7 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม โดยกําหนดราคาซื้อขายหุนละ 0.01 บาท ผูถือหุน
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อาจจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิหรือนอยกวาสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไวขางตนได
โดยถามีเศษหุนใหปดเศษทิ้ง
- แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) เปนจํานวนทั้งสิ้น 20,366,253,667 หุน มูลคาหุน
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท และจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายไดนั้นจะตองไมเกิน
รอยละ 30 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน (วันที่
22 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้ราคาที่จะเสนอขายจะตองไมต่ํากวา 0.01 บาทตอหุน
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและชําระแลวกับ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า กระทรวงพาณิ ช ย จากทุ น ที่ อ อกและชํ า ระแล ว เดิ ม จํ า นวนเงิ น
67,887,512,226.00 บาท เปนทุนที่ออกและชําระแลว จํานวนเงิน 74,628,861,756.00 บาท จากการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Righs Offering) จํานวน 6,741,349,530 หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนจํานวนเงิน 6,741,349,530.00 บาท เกิดสวนต่ําจากการออกหุน
สามัญดังกลาว จํานวนเงิน 6,673,936,034.70 บาท
25.3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
จากเดิมจํานวน 74,628,861,756.00 บาท เปนจํานวน 75,650,197,648.00 บาท จากการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (NEWS-W6)
25.4 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ไดมีมติ
ที่สําคัญ ดังนี้
1) อนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 85,222,010,947.00 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน
160,872,208,595.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 75,650,197,648.00 บาท โดยการตัดหุน
สามัญที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 85,222,010,947 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
2) อนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 30,000,000,000.00 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน
75,650,197,648.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 105,650,197,648.00 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด
3) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาทเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลว
เมื่อ วัน ที่ 27 ธัน วาคม 2564 และบริษัท ฯ ไดมีก ารขยายระยะเวลาวัน เสนอขายหุน สามัญ
ใหแกบุคคลในวงจํากัดเปนระหวางวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2565
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26. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
26.1 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพืน้ ฐาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ คํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
โดยการหารกําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของบริษัทฯ ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออก
ในระหวางป ดังนี้
งบการเงินรวม

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง (บาท)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (บาท)
รวมสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง (บาท/หุน)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (บาท/หุน)
รวมกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
146,655,115.47
81,218,922.29
146,655,115.47
81,218,922.29

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
98,486,339.13
(1,215,936.12)
97,270,403.01

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
(52,834,503.06)
15,026,946.21
(37,807,556.85)

75,163,314,236

69,084,746,432

75,163,314,236

69,084,746,432

0.00131
(0.00002)
0.00129

(0.00076)
0.00022
(0.00054)

0.00195
0.00195

0.00118
0.00118

26.2 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไมไดแสดงกําไรตอหุนปรับลด เนื่องจากราคา
ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทฯ มีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ
ของบริษัทฯ
27. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสมยกมา
(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
28. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯ และบริษัทยอยในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถ
ในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 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) รายไดภาษีเงินได
29.1 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไร (ขาดทุน) สําหรับปประกอบดวย
งบการเงินรวม

(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดจากการดําเนินงานตอเนื่อง
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดในปปจจุบัน
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวม (คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดที่รับรูใน
กําไรหรือขาดทุน

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

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท

(176,908.56)
19,600.00

(1,799,754.75)
19,600.00

-

-

(157,308.56)

(1,780,154.75)

-

-

ผลตางระหวาง (คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดที่คํานวณจากกําไรทางบัญชีดวยอัตราภาษีที่ใชสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รอยละ 20 (คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได ที่แสดงไวดังนี้
งบการเงินรวม

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
จากการดําเนินงานตอเนื่อง
จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
รวม
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดคํานวณดวยอัตรารอยละ 20
(รายได) คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษีเงินได
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ไมไดบันทึกเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม
ขาดทุนทางภาษีปปจจุบันที่ไมไดรับรูเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีในอดีตที่ไมไดรับรูเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีแตนํามาใชประโยชน
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท

98,641,820.57
(1,215,936.12)
97,425,884.45
(19,485,176.89)
148,872,226.73
141,794.00

(51,054,348.31)
15,026,946.21
(36,027,402.10)
7,205,480.42
(7,140,028.10)
-

146,655,115.47
146,655,115.47
(29,331,023.09)
758,174,951.08
5,891,640.00

81,218,922.29
81,218,992.29
(16,243,784.46)
17,911,008.01
-

(446,865.31)
586,553,460.77

9,621,699.53
(160,720.94)

(126,893.60)
-

(105,683.77)
-

(738,350,641.75)

(12,228,100.25)

(734,608,674.39)

(1,561,539.78)

22,557,893.89
(157,308.56)

921,514.59
(1,780,154.75)

-

-
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ยังไมไดรับรูในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ประกอบดวย
งบการเงินรวม

ขาดทุนทางภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท
3,815,624,198.83
101,391,503.06
3,917,015,701.89

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
1,527,093,844.82
854,557,717.54
2,381,651,562.36

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
3,726,160,307.91
53,116,935.97
284,592,434.35 4,040,319,704.71
4,010,752,742.26 4,093,436,640.68

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษี
ทั้งจํานวนเกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษี แยกตามปที่สิ้นสุดประโยชนทางภาษีไดดังนี้
งบการเงินรวม

ปที่สิ้นสุดประโยชนทางภาษี
ป 2564
ป 2565
ป 2566
ป 2567
ป 2568
ป 2569
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท

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

99,859,748.01
6,998,312.15
4,864,302.43
13,389,768.59
3,690,512,067.65
3,815,624,198.83

522,682,639.32
585,271,812.61
320,744,889.09
43,747,288.12
54,647,215.68
1,527,093,844.82

44,692,779.37
616,457.71
7,807,698.89
3,673,043,371.94
3,726,160,307.91

44,692,779.37
616,457.71
7,807,698.89
53,116,935.97

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีไมมีวันสิ้นสุดประโยชน
ทางภาษีภายใตกฎหมายภาษีอากรปจจุบัน
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29.2 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ประกอบดวย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดให
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน
พนักงานที่กําหนดไว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน
พนักงานที่กําหนดไว

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดให
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน
พนักงานที่กําหนดไว

จํานวนเงิน
กอนภาษี
บาท

งบการเงินรวม
(คาใชจาย) รายได
ภาษีเงินได
บาท

จํานวนเงิน
สุทธิจากภาษี
บาท

8,099,700.00

-

8,099,700.00

(1,538,170.14)

-

(1,538,170.14)

6,623,593.46

-

6,623,593.46

จํานวนเงิน
กอนภาษี
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(คาใชจาย) รายได
ภาษีเงินได
บาท

จํานวนเงิน
สุทธิจากภาษี
บาท

8,099,700.00

-

8,099,700.00

7,262,785.00

-

7,262,785.00

30. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กลุ ม บริ ษั ท ฯ และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ได ร ว มกั น จั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ภายใต
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯ
จายสมทบเขากองทุน และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 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
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
(30,131.40)
366,334.38
ซื้อสินคาและตนทุนบริการ
23,834,353.65
42,234,200.77
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
46,591,309.02
102,618,373.22
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
6,801,360.63
11,016,964.27
คานายหนา
9,495,961.48
10,464,074.49
คาที่ปรึกษา และคาบริการทางวิชาชีพ
15,919,637.16
38,249,103.38
คาธรรมเนียมและคาสมาชิก
5,661,377.89
5,885,412.85
คาเชาและคาบริการ
18,400,931.11
8,473,994.06
คาตอบแทนผูบริหาร
11,797,450.20
16,545,072.78
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
173,367.76
10,234,414.00
17,093,452.51
1,908,834.28
2,947,217.82
12,910,516.94
21,503,010.44
5,661,377.89
5,885,412.85
1,587,300.00
2,502,136.00
5,130,609.22
8,217,422.39
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32. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
32.1 ขอมูลสวนงานธุรกิจ
กลุมบริษัทฯ ไดระบุสวนงานดําเนินงานโดยอางอิงจากรายงานภายในของกลุมบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกลาวไดรับการตรวจสอบโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานเปนประจํา
เพื่อการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงาน
กลุมบริษัทฯ จําแนกสวนงานดําเนินงานตามลักษณะของธุรกิจที่ดําเนินการ ดังนี้
- สวนงานธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยี ใหบริการปรึกษา และออกแบบระบบสารสนเทศ
- สวนงานธุรกิจสื่อ ไดแก สื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน
- ส วนงานธุรกิจจําหน ายและใหบริ การติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกั บสิ่งแวดล อมและ
ตรวจสอบชีวอนามัย (จําหนายแลวเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
ขอมูลตามสวนงานธุรกิจของกลุมบริษทั ฯ มีดังนี้
(หนวย :บาท)

สวนงานธุรกิจ
จําหนายสินคา
เทคโนโลยีและ
ใหบริการปรึกษาและ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
100,000.00
100,000.00
78,175.46

รายไดจากบุคคลภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รวมรายได
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย - เงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยและรายการโอนกลับ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

หนี้สินรวม

รวม

92,952,444.89
92,952,444.89
35,560,675.98

298,400.00

93,052,444.89
93,052,444.89
35,937,251.44
7,735,967.01
187,304,030.71
(2,555,049.43)
36,833.64
707,936.00
(10,632,291.96)
(77,768,670.46)
(912,683.32)
(41,211,503.06)
98,641,820.57
(157,308.56)
98,484,512.01
(1,215,936.12)
97,268,575.89

4,520,073.11

372,453.24

6,801,360.63

818,443,923.24

275,001,904.99

(253,441,766.21)

840,004,062.02

31,160,198.11

145,043,193.55

(71,213,609.51)

104,989,782.15

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพยรวม

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สวนงานธุรกิจ
รายการ
สื่อ
ตัดบัญชี

1,908,834.28
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(หนวย :บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายไดจากบุคคลภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รวมรายได
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

สวนงานธุรกิจ
จําหนายสินคา
เทคโนโลยีและ
ใหบริการปรึกษาและ
ออกแบบระบบสารสนเทศ

สวนงานธุรกิจ
สื่อ

-

99,282,058.56
99,282,058.56

รายการ
ตัดบัญชี

สวนงานธุรกิจ
จําหนายและใหบริการ
ติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและตรวจสอบ
ชีวอนามัย
23,226,395.45
23,226,395.45

23,079,523.41

-

2,140,408.27

1,125,767.20

รวม

122,508,454.01
122,508,454.01
26,345,698.88
24,948,786.77
(10,805,368.55)
21,165,015.15
(8,982,858.51)
(99,499,038.80)
(762,243.33)
(3,464,339.92)
(51,054,348.31)
(1,780,154.75)
(52,834,503.06)
15,026,946.21
(37,807,556.85)

2,947,217.82

6,897,133.35

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพยรวม

895,687,221.29

288,709,867.36

หนี้สินรวม

279,499,685.90

13,911,115.71

456,212.16

716,400.94

11,016,964.27

-

(266,033,501.24)

918,363,587.41

-

20,043,933.81

313,454,735.42

32.2 ขอมูลสวนงานภูมิศาสตร
กลุมบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น
32.3 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญที่มีมูลคา
ตั้งแตรอยละ 10 ของรายไดในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ แสดงไดดังนี้

บริษัทรายที่ 1
บริษัทรายที่ 2
รวม

สัดสวนตอรายไดรวม
สําหรับป
สําหรับป

สําหรับป

งบการเงินรวม
สําหรับป

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

รอยละ
19.45
19.45

รอยละ
18.15
18.39
36.54

บาท
18,851,993.13
18,851,993.13

บาท
33,221,977.92
32,787,593.68
66,009,571.60
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33. เครื่องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
กลุมบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทางการเงินเพื่อการเก็งกําไร
หรือเพื่อการคา
33.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่ง
จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัทฯ ซึ่งกลุมบริษัทฯ มิไดใชตราสาร
อนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงนี้ อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาจะไมมี
ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัทฯ
กลุม บริ ษั ท ฯ มี สิน ทรั พ ย ท างการเงิน และหนี้ สิน ทางการเงิน ที่ เ ปด ต อ ความเสี่ ย งจากอั ต รา
ดอกเบี้ยดังนี้
(หนวย :บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา

มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ไมมีดอกเบี้ย

42,791,922.52
-

2,422,093.15
7,850,595.32
138,450,599.71

374,713.90
51,904,716.81
-

43,166,636.42
51,904,716.81
2,422,093.15
7,850,595.32
138,450,599.71

0.050 - 0.450
4.000
0.375
3.000

-

38,000,000.00
13,035,555.32

45,432,801.23
-

45,432,801.23
38,000,000.00
13,035,555.32

5.000 - 6.000
5.500 – 7.780
(หนวย :บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกพนักงาน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา

มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

21,625,650.05
-

2,422,093.15
43,629.15
8,465,221.34
138,450,599.71
5,246,251.01

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

-

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

300,554.11
70,406,801.74
68,847,450.00
-

21,926,204.16
70,406,801.74
2,422,093.15
43,629.15
8,465,221.34
68,847,450.00
138,450,599.71

0.050 - 0.450
4.000
4.000
0.125
3.000

225,416,054.71
-

225,416,054.71
5,246,251.01

0.910 - 8.650
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(หนวย :บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา

มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

5,198,255.06
-

75,000,000.00
138,450,599.71
5,000,000.00
7,606,555.32

-

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

96,209.43
8,724,405.36
-

5,294,464.49
8,724,405.36
75,000,000.00
138,450,599.71

0.125 - 0.450
5.500
3.000

16,915,334.99
-

16,915,334.99
5,000,000.00
7,606,555.32

5.000
5.995 - 7.780

ไมมีดอกเบี้ย

(หนวย :บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกพนักงาน
เงินฝากธนาคารที่ตดิ ภาระค้ําประกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินตามสัญญาเชา

มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

4,701,807.26
-

981,234,523.08
43,629.15
653,295.05
138,450,599.71
-

92,854.11
18,253,604.69
68,847,450.00

4,794,661.37
18,253,604.69
981,234,523.08
43,629.15
653,295.05
138,450,599.71
68,847,450.00

0.125 - 0.450
2.250 - 5.00
4.000
0.125
3.000
-

-

90,763,961.95
4,840,222.38

182,633,383.45
-

182,633,383.45
90,763,961.95
4,840,222.38

2.000
7.780 - 8.650

33.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุมบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราตางประเทศ
เนื่องจากธุรกรรมทางการคาสวนใหญเปนการทําธุรกรรมภายในประเทศ
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33.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากการกระจุกตัวของการใหสินเชื่อ และการไมไดรับชําระหนี้
จากลูกหนี้ ทั้งนี้ กลุมบริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ กลุมบริษัทฯ
บริห ารความเสี่ ย งนี้ โ ดยการกํา หนดใหมีน โยบายและวิธีก ารในการควบคุม สิน เชื่อ ที่ เ หมาะสม
และการใหสิน เชื่อ ของกลุม บริษัท ฯ ไมมีก ารกระจุก ตัว เนื่อ งจากมีฐ านของลูก คา ที่ห ลากหลาย
และมีจํานวนมากราย ซึ่งกลุมบริษัทฯ ไดมีการพิจารณาคาเผื่อผลคาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
อยา งเพีย งพอแลว จึง เชื่ อ ว า มู ล ค า ลู ก หนี้ ส ะท อ นตามสภาพเศรษฐกิ จ ณ วั น สิ้ น งวดแล ว และ
จะได รั บ ชํา ระหนี้ โ ดยผลเสี ย หายสูง สุด จากการให สิน เชื่ อ ที่อ าจเกิ ด ขึ้ น เทา กั บ มู ล ค า ตามบัญ ชี
ของลู ก หนี้ หัก ด ว ยค า เผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
33.5 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยู
ในประเภทระยะสั้น และเงิน ลงทุน ในตราสารทุน และเงิน ใหกูยืม มีอัต ราดอกเบี้ย ใกลเ คีย งกับ
อัต ราดอกเบี้ยตลาด ฝายบริหารของกลุมบริษัทฯ จึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงินแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาตามบัญชี
มูลคายุตธิ รรม
ราคาทุนตัดจําหนาย
บาท
บาท
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้ําประกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
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43,166,636.42
51,904,716.81
7,850,595.32
138,450,599.71
241,372,548.26

43,166,636.42
51,904,716.81
7,850,595.32
138,450,599.71
241,372,548.26

45,432,801.23

45,432,801.23

3,824,735.75
38,000,000.00

3,824,735.75
38,000,000.00

8,121,520.56
95,379,057.54

8,121,520.56
95,379,057.54
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มูลคายุตธิ รรมผาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บาท
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกพนักงาน
เงินฝากธนาคารที่มภี าระค้ําประกัน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูใ น
ความตองการของตลาด
เงินใหกูยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมสินทรัพยทางการเงิน

มูลคายุตธิ รรม

บาท

บาท

บาท

21,926,204.16
70,406,801.74
43,629.15
8,465,221.34

21,926,204.16
70,406,801.74
43,629.15
8,465,221.34

21,926,204.16
70,406,801.74
43,629.15
8,465,221.34

138,450,599.71
239,292,456.10

68,847,450.00
138,450,599.71
308,139,906.10

68,847,450.00
138,450,599.71
308,139,906.10

-

225,416,054.71

225,416,054.71

225,416,054.71

-

2,494,608.62

2,494,608.62

2,494,608.62

-

2,249,754.76
230,160,418.09

2,249,754.76
230,160,418.09

2,249,754.76
230,160,418.09

-

68,847,450.00
68,847,450.00

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลคาตามบัญชี
ราคาทุนตัดจําหนาย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลคาตามบัญชี
มูลคายุตธิ รรม
ราคาทุนตัดจําหนาย
บาท
บาท
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินใหกยู ืมระยะสั้นแกกิจการที่เกีย่ วของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมหนีส้ ินทางการเงิน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
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5,294,464.49
8,724,405.36
75,000,000.00
138,450,599.71
227,469,469.56

5,294,464.49
8,724,405.36
75,000,000.00
138,450,599.71
227,469,469.56

16,915,334.99

16,915,334.99

2,171,083.92
5,000,000.00

2,171,083.92
5,000,000.00

4,767,106.20
28,853,525.11

4,767,106.20
28,853,525.11
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มูลคายุติธรรมผาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บาท
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกีย่ วของกัน
เงินใหกูยืมระยะสัน้ แกพนักงาน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
- เงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูใน
ความตองการของตลาด
เงินใหกูยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมสินทรัพยทางการเงิน

มูลคายุติธรรม

บาท

บาท

บาท

4,794,661.37
18,253,604.69
1,300,000.00
43,629.15
653,295.05

4,794,661.37
18,253,604.69
1,300,000.00
43,629.15
653,295.05

4,794,661.37
18,253,604.69
1,300,000.00
43,629.15
653,295.05

138,450,599.71
163,495,789.97

68,847,450.00
138,450,599.71
232,343,239.97

68,847,450.00
138,450,599.71
232,343,239.97

-

182,633,383.45

182,633,383.45

182,633,383.45

-

2,219,041.96
90,763,961.95

2,219,041.96
90,763,961.95

2,219,041.96
90,763,961.95

-

2,211,093.54
277,827,480.90

2,211,093.54
277,827,480.90

2,211,093.54
277,827,480.90

-

68,847,450.00
68,847,450.00

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมหนี้สินทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลคาตามบัญชี
ราคาทุนตัดจําหนาย
รวม

ในระหวางป ปจ จุ บัน ไม มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมิน มู ลคา และไมมีการโอนรายการ
ระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงินแบบเกิดขึ้นประจําที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
33.6 ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ มีสินทรัพยทางการเงินที่รับรูดวยมูลคายุติธรรมหรือเปดเผยมูลคา
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้
ขอมูลระดับ 1
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุตธิ รรม
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
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-

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคายุติธรรม
ขอมูลระดับ 2
ขอมูลระดับ 3
บาท
บาท

-

11,416,500.00

รวม
บาท

11,416,500.00
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ขอมูลระดับ 1
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคายุติธรรม
ขอมูลระดับ 2
ขอมูลระดับ 3
บาท
บาท

รวม
บาท

68,847,450.00

-

-

68,847,450.00

-

-

11,416,500.00

11,416,500.00

34. รายการธุรกิจกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ กิจการและบุคคลที่เกี่ยวของกันเหลานั้น
ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
34.1 ลักษณะความสัมพันธ
ประกอบดวย
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด
(เดิมชื่อบริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด)
บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด
บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด
บริษัท อีสเทอรน พาวเวอร กรุป จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน))
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท จํากัด
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
บริษัท แฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส จํากัด
บริษัท สเวน คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท เอ็น บีซี เน็กซ วิซั่น จํากัด
บริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด
(เดิมชื่อบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด)
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ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99
(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99
(สิ้นสุดความสัมพันธเนื่องจากจําหนายเงินลงทุนบริษัทยอยแลว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564)
บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.92
(สิ้นสุดความสัมพันธเนื่องจากจําหนายเงินลงทุนบริษัทยอยแลว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99
บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 93.17
บริษัทยอย โดยการถือหุนรอยละ 99.99
บริษัทยอยทางออม
บริษัทยอยทางออม (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563)
บริษัทยอยทางออม (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564)
บริษัทรวม โดยการถือหุนรอยละ 40.00
บริษัทรวม โดยการถือหุนผานบริษัทยอยทางออมรอยละ 35.00
(สิ้นสุดความสัมพันธเนื่องจากจําหนายเงินลงทุนบริษัทรวมแลว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการรวมกัน
(สิ้นสุดความสัมพันธเนื่องจากกรรมการลาออกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยบริษัทฯ ถือหุนในอัตรารอยละ 9.96
(สิ้นสุดความสัมพันธเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัทยอยของบริษัทที่เกี่ยวของกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัทยอยของบริษัทที่เกี่ยวของกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัทยอยของบริษัทที่เกี่ยวของกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัทยอยของบริษัทที่เกี่ยวของกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัทยอยของบริษัทที่เกี่ยวของกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัทยอยของบริษัทที่เกี่ยวของกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัทยอยของบริษัทที่เกี่ยวของกัน (สิ้นสุดความสัมพันธเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
บริษัทยอยของบริษัทที่เกี่ยวของกัน
(สิ้นสุดการเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 และสิ้นสุดการเปนบริษัท
ที่เกี่ยวของกันเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564)
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รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท กรีน พร็อพเพอรตี้ 1282 จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูถือหุนของบริษัทฯ เปนกรรมการ
(สิ้นสุดความสัมพันธเนื่องจากกรรมการลาออกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563)
กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย
(ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2563)
ผูถือหุนของบริษัทฯ
ผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
(สิ้นสุดความสัมพันธเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564)
กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย

คุณศุทธิชัย บุนนาค
คุณวิโรจน วิชรเดชกุล
คุณกัญจนารัศม วงศพันธุ
คุณบากบั่น บุญเลิศ

34.2 รายการคาระหวางกัน
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

ตามมติที่ประชุม

-

-

29,296,200.00

ราคาที่ตกลงรวมกัน

-

-

178,498.40

2,880,832.15

อัตรารอยละ 2.25,2.5,5,
5.25 และ 5.50 ตอป
ราคาที่ตกลงรวมกัน

-

-

1,262,054.80

6,380,243.94

-

-

-

191,588.78

อัตรารอยละ 2 ตอป

-

-

1,085,595.96

2,699,237.70

ดอกเบี้ยรับ

อัตรารอยละ 3 ตอป

4,153,517.98

4,153,517.98

34,138.49

มูลคาการซื้อสินทรัพย

ราคาที่ตกลงรวมกัน

คาใชจายในการบริหาร

ราคาที่ตกลงรวมกัน

13,200.00
637,319.19

รายไดจากการใหบริการ

ราคาที่ตกลงรวมกัน

รายไดคาเชาและคาบริการสํานักงาน

ราคาที่ตกลงรวมกัน

มูลคาการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย

ราคาที่ตกลงรวมกันตามสัญญา

164,403,795.95

มูลคาการขายสินทรัพย

ราคาที่ตกลงรวมกัน

-

มูลคาการซื้อสินทรัพย

ราคาที่ตกลงรวมกัน

63,084.12

ตนทุนการใหบริการ

ราคาที่ตกลงรวมกัน

คาใชจายในการขาย

นโยบายการกําหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รายไดเงินปนผล
รายไดคาเชาและคาบริการสํานักงาน
ดอกเบี้ยรับ
มูลคาการขายสินทรัพย
ดอกเบี้ยจาย

-

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม
34,138.49
-

-

-

12,140,249.47

72,744,178.63

-

-

214,184.39

2,639,115.96

182,504.99

-

-

164,403,795.95

-

50,500,000.00

-

-

-

-

-

4,703,072.26

21,067,705.10

-

-

ราคาที่ตกลงรวมกัน

3,866,661.37

5,763,812.11

-

-

คาใชจายในการบริหาร

ราคาที่ตกลงรวมกัน

ดอกเบี้ยจาย

อัตรารอยละ 5 ตอป

6,713,790.23
-

14,508,611.28
60,273.97

-

200,000.00
-

มูลคาการขายสินทรัพย

ราคาที่ตกลงรวมกัน

-

327,102.80

-

327,102.80

ตนทุนการใหบริการ

ราคาที่ตกลงรวมกัน

421,500.00

-

-

-

คาใชจายในการบริหาร

ราคาที่ตกลงรวมกัน

-

3,500.00

-

-

ดอกเบี้ยจาย

อัตรารอยละ 5 ตอป

370,547.95

30,821.92

-

-

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน
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34.3 ยอดคงคางระหวางกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท

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

ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท จํากัด
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
บริษัท แฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส จํากัด
รวม
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาตนป
ลดลง
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป
สุทธิ

-

16,909,901.11
896,677.64
1,684,500.03
298,656.79
2,675,000.00
22,464,735.57

-

-

-

(10,126,694.00)
10,126,694.00
22,464,735.57

-

-

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท จํากัด
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
รวม

-

5,878,447.06
105,900.00
101,363.35
1,300.00
6,087,010.41

-

-

-

-

-

260.00

-

305,366.88
129,233.90
1,575,732.10
256,800.00
2,267,392.88

ลูกหนี้อื่น
บริษัทยอย
บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด
บริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท จํากัด
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
รวม
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120,000.00

35,000.00
1,890,513.54
60,000.00

120,000.00

1,985,513.54
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท
ลูกหนี้อื่น (ตอ)
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาตนป
ลดลง
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป
สุทธิ
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัทยอย
บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
บริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
รวม
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาตนป
ลดลง
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป
สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้น
บริษัทยอย
บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป
สุทธิ
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท

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

-

(125,000.00)
125,000.00
2,267,392.88

(1,242,463.74)
1,242,463.74
120,000.00

(2,158,383.41)
915,919.67
(1,242,463.74)
743,049.80

-

-

1,107,534.25
-

25,686,399.91
142,082.86

4,187,656.48
4,187,656.48

34,138.49
34,138.49

4,187,656.48
5,295,190.73

34,138.49
25,862,621.26

4,187,656.48

34,138.49

(25,686,399.90)
25,686,399.90
-

(32,410,489.02)
6,724,089.12
(25,686,399.90)
176,221.36

-

-

979,934,523.08
(979,934,523.08)
-

1,013,934,523.08
5,000,000.00
(39,000,000.00)
979,934,523.08

-

-

(979,934,523.08)
979,934,523.08
-

(1,013,934,523.08)
(5,000,000.00)
39,000,000.00
(979,934,523.08)
-
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท

เงินใหกูยืมระยะสั้น (ตอ)
บริษัทยอย
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาตนป
ลดลง
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป
สุทธิ
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
โอนออกเปนคาใชจาย
ยอดคงเหลือปลายป
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาตนป
ลดลง
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป
สุทธิ
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป
สุทธิ
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท

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

-

-

-

9,250,000.00
(9,250,000.00)
-

-

-

-

(9,250,000.00)
9,250,000.00
-

-

-

-

1,412,448.37
(1,412,448.37)
-

-

-

-

(1,412,448.37)
1,412,448.37
-

-

-

-

16,200,000.00
20,000,000.00
(36,200,000.00)
-

-

-

-

(1,500,000.00)
1,500,000.00
-
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท
เงินใหกูยืมระยะสั้น (ตอ)
บริษัทยอย
บริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนตัวลูกหนี้
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาตนป
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนตัวลูกหนี้
ลดลง
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป
สุทธิ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาปลายป
สุทธิ
บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะยาว
บริษัทรวม
บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือปลายป
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท

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

-

-

1,300,000.00
(1,300,000.00)
-

52,600,000.00
28,956,712.42
(80,256,712.42)
1,300,000.00

-

-

-

(36,500,000.00)
(7,158,630.14)
(28,498,082.28)
72,156,712.42
1,300,000.00

-

-

75,000,000.00
75,000,000.00

110,600,000.00
18,700,000.00
(129,300,000.00)
-

-

-

-

(9,400,000.00)
9,400,000.00
-

-

-

20,000,000.00
(20,000,000.00)
75,000,000.00

1,300,000.00

138,450,599.71
138,450,599.71

138,450,599.71
138,450,599.71

138,450,599.71
138,450,599.71

138,450,599.71
138,450,599.71
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท

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

เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท จํากัด
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
บริษัท สเวน คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท เอ็น บีซี เน็กซ วิซั่น จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
คุณบากบั่น บุญเลิศ
รวม

-

6,545,123.46
1,163,320.63
194,841.69
784,800.00
134,190.92
129,470.00

-

-

-

45,000.00
8,996,746.70

-

-

เจาหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท จํากัด
รวม

-

8,742,078.82
322,673.02
831,867.85
9,896,619.69

-

-

คาใชจายคางจาย
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
รวม

-

3,757,559.94
290,192.65
4,047,752.59

-

-

-

-

-

288,455.30

ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัทยอย
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
คุณกัญจนารัศม วงศพันธุ
รวม

-

60,273.97

-

-

-

30,821.92
91,095.89

-

288,455.30

เงินรับลวงหนาจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

-

164,403,759.95

-

164,403,759.95
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท
เงินกูยืมระยะสั้น
บริษัทยอย
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลงจากการหักกลบการคืนเงินลงทุนในบริษัทยอย
ยอดคงเหลือปลายป
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
คุณกัญจนารัศม วงศพันธุ
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
โอนออกไปปนหนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพย
ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
ยอดคงเหลือปลายป
คุณวิโรจน วิชรเดชกุล
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป
รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท

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

-

-

90,763,961.95
(1,216,655.76)
(89,547,306.19)
-

-

40,000,000.00
(40,000,000.00)
-

-

-

-

62,500,000.00

-

-

-

(62,500,000.00)
-

-

-

2,000,000.00
(2,000,000.00)
-

-

2,000,000.00
(2,000,000.00)
-

-

563,700,000.00
11,000,000.00
(19,799,596.49)
(464,136,441.56)
90,763,961.95

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยจํานวนเงิน 75.00 ลานบาท
และจํานวนเงิน 981.23 ลานบาท ตามลําดับ เปนการใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5.50 ตอป และรอยละ 2.00 - 5.00 ตอป ตามลําดับ
ณ วันที่ 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
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.00 ตอป เทากันทั้งสองป
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(แบบ 56-1 One Report)

Page 165

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย จํานวนเงิน 90.76 ลานบาท
เปนการกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน ระยะเวลา 1 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป
34.4 คาตอบแทนผูบ ริหาร
งบการเงินรวม

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
- โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
- โครงการผลประโยชนทกี่ ําหนดไว
รวม

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท
11,263,169.22

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
15,370,978.39

216,971.90
317,309.08
11,797,450.20

219,309.73
954,784.66
16,545,072.78

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
4,913,935.22
7,345,678.39
62,290.00
154,384.00
5,130,609.22

105,000.00
766,744.00
8,217,422.39

35. ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสด
35.1 รายการที่ไมกระทบกระแสเงินสด
ประกอบดวย
งบการเงินรวม

โอนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคลอื่นไปเปนเงินใหกูยืม
ระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
โอนดอกเบี้ยคางรับไปเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
โอนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่นไปเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
โอนดอกเบี้ยคางรับไปเปนสินทรัพยไมมีตัวตน
โอนคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการอื่น
ไปเปนคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาเงินใหกูยืมระยะสั้นแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
โอนคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาลูกหนี้อื่นไปเปนคาเผื่อผลขาดทุน
จากการดอยคาเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
โอนคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาลูกหนี้อื่นหักกลบกับดอกเบี้ยคางรับ
โอนเงินลงทุนในบริษัทยอยเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
รับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการหักกลบกับเงินกูยืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน
รับคืนเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการหักกลบกับดอกเบี้ยคางจาย
รับเงินปนผลโดยการหักกลบเงินกูยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวของกัน
รับเงินปนผลโดยการหักกลบดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายเกิดจากการหักกลบหนี้
ลูกหนี้อื่นจากการจําหนายเงินลงเงินทุนในบริษัทยอย
ซื้อสินทรัพยถาวรเปนเงินเชื่อ
ภาษีซื้อสินทรัพยถาวรเปนเงินเชื่อ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
24,800,000.00

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท
-

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
-

-

24,800,000.00
4,156,712.42
-

-

4,156,712.42
(24,800,000.00)

-

-

-

(3,698,082.28)

-

-

60,283,252.16

21,476.96
30,988,745.00
455,374,988.45

(75,796.26)
8,000,000.00
-

1,252,371.55
29,264,054.03
32,470.68
(12,848.42)
-

7,579,625.84
(75,796.26)
8,000,000.00
-

(12,848.42)
35,500.00
2,485.00
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สินทรัพยสิทธิการใชภายใตหนี้สินตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้น
ขายสินทรัพยถาวรเปนเงินเชื่อ
ภาษีขายจากการขายสินทรัพยถาวรเปนเงินเชื่อ
โอนออกหนี้สินตามสัญญาเชาจากการขายสินทรัพยถาวร
โอนออกหนี้สินตามสัญญาเชาจากการตัดจําหนายสินทรัพยสิทธิการใช
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเปนเงินเชื่อ
ภาษีซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนเปนเงินเชื่อ
โอนออกเจาหนี้คาทรัพยสินหักกลบกับลูกหนี้อื่น
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระจากการโอนออกหนี้สินตามสัญญาเชา
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชนพนักงานที่
กําหนดไวที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
15,086,698.04
1,418,323.20
75,000.00
4,906.54
77,387.87
28,026.49
3,000,000.00
210,000.00
5,369.00
1,880.97
8,099,700.00
(1,583,170.14)

6,623,593.46

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป
สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
บาท
บาท
9,986,668.21
219,373.20
8,099,700.00
-

7,262,785.00

35.2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
เจาหนี้คาทรัพยสิน
หนี้สินตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยคางจาย
รวม

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้คาทรัพยสิน
หนี้สินตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยคางจาย
รวม
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2564
บาท
4,744,363.38
4,744,363.38

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงอื่น
จากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงินเพิม่ (ลด)
บาท
บาท
38,000,000.00
3,247,985.00
(1,892,018.15)
9,093,911.08
(627,325.50)
835,626.86
35,480,656.35
13,177,522.94

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท
38,000,000.00
3,247,985.00
11,946,256.31
208,301.36
53,402,542.67

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
บาท
2,803,738.32
1,985,680.24
4,789,418.56

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงอื่น
จากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงินเพิม่ (ลด)
บาท
บาท
62,500,000.00
(62,500,000.00)
(2,803,738.32)
(3,319,899.34)
6,078,582.48
(682,254.61)
682,254.61
58,497,846.05
(58,542,901.23)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
4,744,363.38
4,744,363.38
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เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยคางจาย
รวม

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยคางจาย
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2564
บาท
90,763,961.95
4,430,135.50
288,455.30
95,482,552.75

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงอื่น
จากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงินเพิม่ (ลด)
บาท
บาท
(1,216,655.76)
(89,547,306.19)
5,000,000.00
(1,485,826.63)
3,993,881.25
(664,229.17)
388,787.57
1,633,288.44
(85,164,637.37)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
บาท
5,000,000.00
6,938,190.12
13,013.70
11,951,203.82

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
บาท
563,700,000.00
5,371,271.23
569,071,271.23

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงอื่น
จากกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงินเพิม่ (ลด)
บาท
บาท
(8,799,596.49)
(464,136,441.56)
(2,017,505.71)
6,447,641.21
(665,501.04)
(4,417,314.89)
(11,482,603.24)
(462,106,115.24)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
บาท
90,763,961.95
4,430,135.50
288,455.30
95,482,552.75

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากหนี้สินตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินกลุมบริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สิน
ที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้
36.1 ภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน

หนังสือค้ําประกัน

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ลานบาท
ลานบาท
7.70
8.35

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ลานบาท
ลานบาท
0.65

36.2 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาใหบริการโครงขายโทรทัศนระบบดิจิทัลกับ
ผูใหบริการโครงขายรายหนึ่งเพื่อขอใชโครงขายจากผูใหบริการโครงขายประเภทที่ใชคลื่นความถี่
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อเผยแพรชองออกอากาศสัญญาณโทรทัศนจํานวนเงิน 437.33 ลานบาท
เปนระยะเวลา 10 ป 16 วันนับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2571
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บริษัทยอยไดจัดสงหนังสือขอยกเลิกสัญญาโดยใหสิ้นสุดสัญญา
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ทางคูสัญญาไดแจงขอสงวนการใชสิทธิ
ตามสัญญา
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ทางคูสัญญาไดมีการแจงใหบริษัทยอยชําระคาเสียหายจากการ
เลิกสัญญากอนกําหนด ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2571 เปนเวลา 8 ป 10 เดือน
และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 บริษัทยอยไดมีการแตงตั้งทนายความเพื่อสงหนังสือขอปฏิเสธการชําระ
ค า เสี ย หาย พร อ มชี้ แ จงเหตุ ผ ลการขอยกเว น ค า เสี ย หายดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ย อ ยอยู ร ะหว า ง
การดําเนินการเจรจา
36.3 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันกับบุคคลและบริษัทอื่นเกี่ยวกับสัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาบริการ
ที่มีสาระสําคัญ ดังนี้
งบการเงินรวม

ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ลานบาท
23.24
10.92
34.16

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ลานบาท
28.19
2.13
30.32

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ลานบาท
ลานบาท
2.62
2.47
4.96
2.13
7.58
4.60

รายละเอียดของสัญญาตาง ๆ มีดังนี้
36.3.1 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันดานสัญญาบริการกับบริษัท และบุคคลอื่นหลายฉบับ ระยะเวลาสัญญา
ตั้งแต 1-4 ป สัญญาเริ่มตนเดือนมกราคม 2564 และสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2568
36.3.2 กลุมบริษัทฯ มีการทําสัญญารวมผลิตรายการกับบริษัทอื่น บริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจาย
คาบริการตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2565
36.3.3 กลุมบริษัทฯ มีการทําสัญญาคาบริหารสวนกลางกับบริษัทอื่น โดยมีภาระผูกพันที่จะตองจาย
คาบริการตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2565
36.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทฯ และบริษัทฯ มีภาระผูกพันคาที่ปรึกษากับบุคคลและบริษัทอื่น
จํานวนเงิน 0.87 ลานบาท และ จํานวนเงิน 0.59 ลานบาท ตามลําดับ
36.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันคาที่ปรึกษาทางการเงินกับบุคคลอื่น จํานวนเงิน
เดือนละ 0.18 ลานบาท
36.6 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 บริษัทยอยทางออมไดเขาทําสัญญาวาจางพัฒนาซอฟตแวรกับบริษัทอื่น
ซึ่งมีมูลคาสัญญา จํานวนเงิน 27.00 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คงเหลือภาระผูกพัน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 จํานวนเงิน 3.78 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
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36.7 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 บริษัทยอยทางออมไดเขาทําสัญญาซื้อขายสิทธิในการเปนสมาชิก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (หมายเลข 21) กับบริษัทอื่นในราคาซื้อขาย 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
ทั้งหมดที่บริษัทยอยไดรับชําระภายในเดือนปฏิทินใดๆ อันเนื่องมาจากนิติกรรม สัญญามีระยะเวลา 1 ป
เทากันทั้งสองป
36.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทยอยทางออมมีภาระผูกพันในสัญญาแตงตั้งบริษัทอื่น
เปนผูดําเนินการจัดการงานกิจกรรม โดยมีภาระผูกพันที่จะตองจาย ในอัตรารอยละ 10 และอัตรารอยละ 12
ตามลําดับ ของรายไดหลังหักคาใชจายจากการจัดกิจกรรมแตละงานกิจกรรม
36.10 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
กลุมบริษัทฯ มีคดีถูกฟองรอง ดังนี้
คดีหมายเลข
ดํา พ. 3328/2561

ศาล
แพง

จําเลย
จําเลย 3

ดํา พ.1349/2563

แพง

จําเลย 1

ดํา อ.3226/2562

อาญา

จําเลย 3

ดํา อ.1306/2563

อาญา

จําเลย 1

ดํา อ.2176/2563

อาญา

จําเลย 1

ขอหาหรือฐานความผิด
หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
เรียกรองใหชําระคาเสียหายจํานวนเงิน 631.40 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป
หมิ่นประมาทโดยการนําเสนอขาว
เรียกรองใหชําระคาเสียหายจํานวนเงิน 51.00 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป
หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
เรียกรองใหชําระคาเสียหายจํานวนเงิน 10.00 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป
หมิ่นประมาทโดยการนําเสนอขาว
เรียกรองใหยึดและทําลายหนังสือพิมพจํานวน 3 ฉบับ
และใหโฆษณาคําพิพากษาทั้งหมดผานสื่อออนไลน
หมิ่นประมาทโดยการนําเสนอขาว
เรียกรองใหโฆษณาคําพิพากษาทั้งหมดหรือบางสวน
ในหนังสือพิมพ และสื่อออนไลน และใหทําลาย ลบ
หรื อ นํา ออกจากระบบคอมพิ ว เตอร หรื อ ข า วที่ มี
ขอความหมิ่นประมาท

ความคืบหนาของคดี
นัดสืบพยานวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ศาลนัดไกลเกลี่ยวันที่ 13 มิถุนายน 2565

ศาลนัดไตสวนมูลฟองวันที่ 31 มีนาคม 2565

ศาลนัดไตสวนมูลฟองวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ศาลนัดไตสวนมูลฟองวันที่ 28 มีนาคม 2565

คดีดังกลาวอยูภายใตกระบวนพิจารณาของศาล อยางไรก็ตามผูบริหารของกลุมบริษัทฯ
เชื่อวาผลของคดีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินของกลุมบริษัทฯ
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37. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565
ไดมีมติอนุมัติใหจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหม โดยมีวัตถุประสงควัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
ทํา ธุ ร กรรมทางการเงิ น โดยมี ทุ น จดทะเบีย นจํา นวน 50,000 หุน มูล คา ที่ต ราไวหุน ละ 10.00 บาท
เป น จํานวนเงิน 500,000.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ อยูระหวางจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแหงใหม
38. เรื่องอื่น
สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดกลาวโทษบริษัทฯ
ตอกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) โดยอางเหตุวา
บริษัทฯ รวมกับบุคคลภายนอกอีก 2 ราย เขาลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด
(มหาชน) ในลักษณะครอบงํากิจการ โดยขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของปอศ.
ทั้งนี้ การกลาวโทษของสํานักงาน ก.ล.ต. เปนเพียงจุดเริ่มตนของกระบวนการบังคับใชทางการ
กฎหมายอาญาเทานั้น ภายใตกระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยวา บุคคลใดเปนผูกระทําความผิดกฎหมาย
เปนขั้นตอนในอํานาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟองของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลยพินิจ
ของศาลยุติธรรมตามลําดับ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) แลวเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตามหมายเหตุ 12
39. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565
_______________________________________
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
สู ง สุ ด ในสายงานบั ญ ชี แ ละการเงิ น ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายให รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดตอประสานงานกรณีเปนบริษัท
ตางประเทศ
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นายบากบั่น บุญเลิศ
ประธานกรรมการ
อายุ 55 ป
วุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท

ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

-ไมมี-

สัดสวนการถือหุน

-ไมมี-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

-ไมม-ี

ประวัติการทําความผิดใน 10 ป ที่ผานมา

-ไมมี-

ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลัง
 2564 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น 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 คอรปอเรชั่น 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
ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2564

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
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 คอรปอเรชั่น 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 อินเตอรเนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด

 2559 – ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท วาว แฟคเตอร จํากัด (มหาชน)

 2557 – ปจจุบัน

ผูชวยอธิการบดีดานกฎหมาย/รักษาการผูชวยอธิการบดีดานการบริการวิชาการ/ผูดูแลหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาทางนิติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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นายกฤษฎา พฤติภทั ร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 38 ป
วุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท ดานการเงิน (International Program) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล (International Program) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท

ตั้งแตวันที่ 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/กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

 2563 – ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท อินเตอร ฟารอีสท เอ็นเนอรยี่ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

 2562 – ปจจุบัน

กรรมการบริหาร / บริษัท วาว แฟคเตอร จํากัด (มหาชน)

 2561 – ปจจุบัน

ผูอํานวยการสํานักกรรมการ / บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited

นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ป
วุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท

ตั้งแตวันที่ 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 คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 อดีต

ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษทั ไทยชูการมิลเลอร จํากัด
กรรมการบริหาร สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล กระทรวงอุตสาหกรรม

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited

นายพินิจ วุฒพ
ิ ันธุ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 75 ป
วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร


ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท

ตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2556

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP, DCP

สัดสวนการถือหุน

-ไมมี-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

-ไมมี-

ประวัติการทําความผิดใน 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 สยามเจเนรัลแฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited

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
ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2560

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
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 คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 อดีต

รองผูอาํ นวยการกองวิชาการและระบบงาน สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ
ผูอํานวยการกองวิชาการและระบบงาน สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ
เสนาธิการกรมการเงินทหารอากาศ
รองเจากรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ
ผูอํานวยการ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited

นายพิพัทธ ชนะสงคราม
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อายุ 63 ป
วุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท

ตั้งแตวันที่ 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
กรรมการ บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด
 2563 – ปจจุบนั
 2562 – ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 2562 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท แมกซ เมทัล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กรรมการนโยบาย องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
 2557 – 2561

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited

นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล
กรรมการ
อายุ 54 ป
วุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท การพัฒนาเศรษฐกิจ สาขาวิชาธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท

ตั้งแตวันที่ 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 คอรปอเรชั่น 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 บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป / รายงานประจําป 2564
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited

นางสาวภาวลิน ลิมธงชัย
กรรมการ
อายุ 42 ป
วุฒิการศึกษา
 ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตรปโตรเลียม TAXAS A&M UNIVERSITY (COLLEGE STATION, USA)
 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท

ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2564

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

-ไมมี-

สัดสวนการถือหุน

-ไมมี-

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

-ไมมี-

ประวัติการทําความผิดใน 10 ป ที่ผานมา

-ไมมี-

ประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง
 2564 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 2564 - ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการผูจัดการ บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด
 2564 - 2564
ที่ปรึกษาดานเทคนิค บริษัท อควา คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 2563 - 2564
ผูอํานวยการชุมชน บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จํากัด
 2562 - 2563
หัวหนาฝายพัฒนาธุรกิจ/CMO บริษัท สยามสแควรเทคโนโลยี จํากัด
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited

นางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน
อายุ 37 ป
วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11191, สภาวิชาชีพบัญชี
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2563
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP
สัดสวนการถือหุน
-ไมมี-ไมมีความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
ประวัติการทําความผิดใน 10 ป ที่ผานมา
-ไมมีประสบการณการทํางาน 5 ปยอนหลัง
 2564 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน)
 2564 - ปจจุบัน กรรมการ/บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด
 2563 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงิน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น 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
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็กโทรนิคส จํากัด (มหาชน)
 2561 - 2562
 2556 - 2560
ผูจัดการฝายตรวจสอบ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
การฝกอบรม
ได รั บ การฝ ก อบรมตามมาตรฐานการบั ญ ชี ใ นหลั ก สู ต รต า ง ๆ โดยสภาวิ ช าชี พ ทาง
บั ญ ชี กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลั ก ทรั พ ย เป น ประจํ า ป ล ะหลายหลั ก สู ต ร อาทิ เ ช น บั ญ ชี บ ริ ห ารเพื่ อ การวางแผน
และตั ด สิ น ใจ งานด า นบั ญ ชี ภาษี การวิ เ คราะห ง บการเงิ น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น มาตรฐานบั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ที่ ดิ น รายได ความแตกต า งระหว า งบั ญ ชี
และภาษี อาคารและอุปกรณ งบกระแสเงินสด (Cash Flow) สารสนเทศทางการบัญชี
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ การเปดเผยขอมูลเพื่อ
วิเคราะหการดําเนินงานของบริษัท (MD&A) ผลกระทบทางบัญชี-ภาษี TFRS ทุกฉบับ
เปนตน

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

Page 183

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้งให นางสาววนิดา ริจิรวนิช ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท ตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2564 โดยมีคุณสมบัติ คือ
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยากรุงเทพ
ประสบการณ - 2564 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
- 2563 - ปจจุบัน เจาหนาที่อาวุโสฝายจัดซื้อ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
- 2558 - 2561
เลขานุการฝายการตลาด บริษัท ซิงค เทคโนโลยี จํากัด
- 2553- 2558
เลขานุการฝายการตลาด บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน)
การฝกอบรม - ไมมี หนาที่ของเลขานุการบริษัท
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของ
บริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผูถอื หุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการ
มีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหประธานคณะกรรมการทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัท
ไดรับรายงานนั้น
3. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหนาที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
1) ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และขอพึงปฏิบัติดานการกํากับดูแล
ในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย
2) ทําหนาที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน
3) ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่
ประชุมผูถือหุน
4) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน สํานักงานตลาดหลักทรัพยฯ และดูแลการ
เปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กํากับดูแลและสาธารณชนใหถูกตองครบ
ดวยตามกฎหมาย
5) จัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหคําแนะนําแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited

6) ดูแลงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท
7) ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ
คณะกรรมการไดใหความเห็นชอบใหกําหนดคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ดังนี้
 มีความรอบรูและเขาใจในธุรกิจของบริษัทรวมถึงบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการ
บริษัท
 มีความรูดานกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมมุงหวังผลประโยชนสวนตัวจาก
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทไดเปนอยางดี
 มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการติดตอประสานงานกับฝายงานและหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ  = ประธานกรรมการ = กรรมการ, ผูบริหาร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited
ผูมีอํานาจลงนามในบริษัท และบริษัทยอยและบริษัทรวม
1 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดแก นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นายกุศล สังขนันท หรือ นายพิพัทธ ชนะสงคราม หรือ นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล
กรรมการสองในสีค่ นนี้ลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
2 บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด ไดแก นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นายกุศล สังขนันท หรือ นายพิพัทธ ชนะสงคราม กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
3 บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด ไดแก นายกฤษฎา พฤติภัทร และนางสาวสุวิชา แกวฟาเจริญ กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
4 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย จํากัด ไดแก นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นายกุศล สังขนันท หรือ นายพิพัทธ ชนะสงคราม กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
5 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด ไดแก นายบากบั่น บุญเลิศ หรือ นายพิพัทธ ชนะสงคราม หรือ นายทิฆัมพร ศรีจันทร กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
6 บริษัท หลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด (ชือ่ เดิม บริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด) ไดแก นายพิพัทธ ชนะสงคราม หรือ นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล หรือ
นายเอกชัย ชัยเชิดชูกิจ หรือ นางสาวศิริพรรณ ชินวัฒน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
7 บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด ไดแก นายบากบั่น บุญเลิศ หรือ นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นางสาวภาวลิน ลิมธงชัย 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 และหัวหนางานกํากับดูแลการปฎิบัติงานของ
บริษัท (Compliance)
1. หัวหนางานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 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 แลวเห็นวามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวเนื่องจากมีความเปนอิสระ มีวุฒิ
การศึก ษาดา นบั ญ ชี บัณ ฑิต มี ป ระสบการณ ใ นการปฏิบั ติง านดา นการสอบบั ญ ชีแ ละดา นการตรวจสอบภายในมาเป น
ระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป และมีการเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้
การพิจารณาและอนุมัติการแตงตั้ง ถอดถอน ปรับเปลี่ยน/โยกยายและเลิกจางหัวหนางานตรวจสอบภายในที่วาจางจาก
ภายนอกนั้น จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ไดมอบหมายให นางสาววนิดา ริจิรวนิช เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่
ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในประจําป 2564
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21/03/2556 โดยมีจุดมุงหมายใหบริการตรวจสอบภายในและวาง
ระบบบัญชี อาทิเชน งานตรวจสอบภายใน งานวางระบบบัญชี ภายใตการบริหารงานโดย นายทนงศักดิ์ 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
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

1

นางสาวจุฑาภรณ ปราณีคุณากร
Ms. Jutaporn Praneekunakorn

ประวัติรวมถึงประสบการณของผูเสนอราคา และทีมงาน (ที่สําคัญ)
วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตร
ประสบการณทํางาน
ที่เกี่ยวของ
พฤษภาคม 2563 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
2560 - 2563
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
รัตนโกสินทร
บริษัท ออนเนอร ออดิท แอนด แอดไวซอรี่ จํากัด
Bachelor of Business Administration
2558 - 2560
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
(Accountant)
บริษัท บัญชีกิจ พีแอนดเอส คอนโซลิเดชั่น
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและ
จํากัด
การธนาคารมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2555 - 2558
ผูชวยหัวหนาสายตรวจสอบบัญชี
Master of Business Administration
บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส
M.B.A.
จํากัด (SEC License)
 ผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย

ตําแหนง
หัวหนางาน
และผูควบคุม
การปฏิบัติ
งาน
ตรวจสอบ
ภายใน

Certified Professional Internal Audit of
Thailand (CPIAT)
2

นางสาวศรัณยธิดา ลิขิตเลิศ
Ms. Saranthida Likhitlurt

 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Bachelor of Business Administration
(Finance)

2563 - ปจจุบัน
2561 - 2563
2559 - 2561
2556 - 2559
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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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3

นางสาววรัญญา คงรักษ
Ms. Warunya Khongrak

4

นายธีรเดช คงพันธ
Mr.Teeradech Kongpan

ประวัติรวมถึงประสบการณของผูเสนอราคา และทีมงาน (ที่สําคัญ)
วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตร
ประสบการณทํางาน
ที่เกี่ยวของ
2562 - ปจจุบัน
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขต
กําแพงแสน)
Bachelor of Managerial Accounting
2562 - ปจจุบัน
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด
Bachelor of Accountancy

5

นางสาวเดนิสา สนแยม
Ms. Danisa Sonyeam

 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Bachelor of Accountancy

ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

2564 - ปจจุบัน

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จํากัด

ตําแหนง
พนักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน
พนักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน
พนักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

2. หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให นางสาววนิดา ริจิรวนิช เลขานุการบริษัท ทําหนาที่ดูแลงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
-ไมมี -
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บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
News Network Corporation Public Company Limited
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่
บริษัทไดจัดทําในเรื่องดังตอไปนี้
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ โปรงใส และเปน
ธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณซึ่งไดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใตกรอบของนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ
รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตาม
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยจะไดกําหนดเปน
นโยบายที่ครอบคลุมถึงโครงสรางและขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท สิทธิและความเทาเทียม
กัน ของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหนาที่ในการกํากับใหบริษัทมีการเปดเผยขอมูลที่มีความ
เพียงพอ โปรงใส ใหแกผูถือหุนและสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ มีการกํากับควบคุมดูแลกิจการที่เปนระบบ สามารถ
ตรวจสอบได และมีการควบคุมบริหารความเสี่ยงเพื่อประโยชนสูงสุดแกนักลงทุน และยังคํานึงถึงเรื่อง จริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม
สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญตอผูถือหุน และใหสิทธิผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายให
ขอมูลและขาวสารของบริษัทอยางถูกตองทั้งผานการประชุมผูถือหุนซึ่งบริษัทจัดอยางนอยปละ 1 ครั้ง ผูถือหุนทุกคนมี
สิทธิ แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และรวมพิจารณาตัดสินในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตาง ๆ โดยที่บริษัทมีการ
อํานวยความสะดวก แกผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการกําหนดใหมีการจัดประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ที่ผูถือหุนสามารถเดินทางมาไดโดยสะดวก โดยสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนลวงหนา และระบุเอกสารที่ตองใชแสดงตัว
ในการเขารวมประชุม บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมได โดยผูถือหุนสามารถ
มอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุม
ไดดวยตนเอง ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งจะมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมดวยทุกครั้ง
เพื่อตอบขอซักถามของที่ประชุมผูถือหุน โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผูแทนในฐานะประธานที่ประชุมจะ ไดจัดใหผูถือ
หุนไดมีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนออยางเหมาะสม
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายอํ า นวยความสะดวกให แ ก ผู ถื อ หุ น และปฏิ บั ติ ต อ ผู ถื อ หุ น ทุ ก รายอย า งเท า เที ย มในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินการของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท
และจะเพิ่มทางเลือกใหผูถือหุนทุกครั้ง 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
คณะกรรมการบริษัท ไดกํา กั บ ดู แ ลให ร ายงานทางการเงิน ของบริษัท ที่ จัดทํา ขึ้น มี ขอ มูลทางบัญ ชีที่ถูกตอ ง
ครบถวนในสาระที่สําคัญโปรงใส รวมทั้งไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิ น และระบบการควบคุ ม ภายใน คณะกรรมการบริ ษั ท ได จั ด ทํ า รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําปแลว
ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทฯ จัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) เพื่อเปนตัวแทนบริษัทในการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน
ผูลงทุนสถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และประชาชนทั่วไป 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 คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระที่มี
คุณสมบัติตามขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเปนผูมีประสบการณดานการบริหารกิจการ ดานบัญชี
และการเงิน และดานกฎหมาย จํานวน 3 ทาน ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยให
ความสําคัญกับการสอบทานใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหความสําคัญโครงสรางและ
กระบวนการทํางานขององคกรอยางเปนระบบ มุงเนนการเปนองคกรโปรงใส และสามารถสรางมูลคาเพิ่มในระยะยาว
อยางยั่งยืน 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 ครั้ง การประชุมดังกลาวเปนการรวมประชุมกับ
ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการประชุมตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนวาระประจํา โดยรายละเอียดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2564 สามารถ
สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไดดังตอไปนี้
1. รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2564 และงบการเงินรวม
ของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม รวมกับผูสอบบัญชี และฝายจัดการ โดยไดพิจารณาในประเด็นที่สําคัญและให
คําแนะนํารวมทั้งข อคิ ดเห็นที่เปนประโยชนเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดทํางบการเงิ นของบริษัทฯ มีความถูกตอ ง
ครบถวน และเชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอและทันเวลาสําหรับผูใชงบการเงิน ตลอดจนมีความ
สอดคลองกับกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวของกับกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบถือ
เปนหลักปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ
2. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษั ท เพื่ อ ให มั่ น ใจว า การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจทําใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. การปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการดําเนินงานของบริษัท วาเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษั ทยอย เพื่ อใหการทํารายการตาง ๆ มีความสมเหตุสมผลตามเงื่อนไขที่ตลาด
หลักทรัพยฯ กําหนดไวโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
5. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน นโยบาย
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกับคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและฝายจัดการ รวมทั้งสอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานการดําเนินงานของฝายจัดการ
ที่รับผิดชอบ และผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี ซึ่งทําใหเชื่อไดวาบริษัทมีการบริหารความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
6. การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความโปรงใสสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสีย
7. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความเปนอิสระของผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงาน
แผนการตรวจสอบประจําป พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบใน
ประเด็นที่สําคัญ ใหคําแนะนําในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเหมาะสม
ของงบประมาณ
8. การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทน
- คณะกรรมการตรวจสอบได มี ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ส อบบั ญ ชี แ ละค า ตอบแทนประจํ า ป 2564 โดย
พิจารณาถึงคุณภาพงาน สถานะของผูสอบบัญชี และขอจํากัดที่มีสาระสําคัญ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหความมั่นใจวาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระและเปนกลางในการปฏิบัติงาน
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู ดี จํากัด ใน
รอบระยะเวลาบัญชีปที่ผานมา พรอมทั้งพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชีเห็นวาเปนผูมีความเขาใจธุรกิจของบริษัทฯ เปน
อยางดี ประกอบวิชาชีพดวยความเปนกลาง เปนอิสระ และสงมอบงานตรงตอเวลาอยางสม่ําเสมอ เห็นควรนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
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โดยสรุปในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางรอบคอบดวยความรู ความสามารถ และความ
เปนอิสระ โดยไดรับความรวมมือดวยดีจากคณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน ทําให
เชื่ อ ไดว า บริษั ท ฯ มี การกํ า กั บ ดู แ ลกิจ การที่ ดี มี ค วามโปร ง ใส ชัด เจน เชื่ อ ถื อ ได มีก ารควบคุ ม ภายในที่เ พี ย งพอและ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกตอง
เชื่อถือได รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จํานวน 3 คน
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการผูมีอํานาจ 2 คน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีรายนามดังนี้
1. พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2. นายกุศล
สังขนันท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นายพิพัทธ
ชนะสงคราม
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทอยางครบถวน มุงมั่นปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเปนปจจัยที่สนับสนุน
การดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ไดรับความเชื่อมั่นจากผูมีสวนไดเสียเพื่อประโยชน
สูงสุดใหกับบริษัท
ในป 2564 ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 4 ครั้ง ซึ่งเปนไป
ตามระเบียบ การประชุมที่กําหนดไว และไดรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสาระสําคัญของการปฏิบัติหนาที่สรุปไดดังนี้
1. ดานการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และไดพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการที่ลาออกกอนครบวาระ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยอยางรอบคอบและถี่ถวน โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ ประสบการณ ประวัติการทํางานที่ดี รวมทั้งมี คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร อันเปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กอนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีความเหมาะสมใหคณะกรรมการบริษัทและที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณา
2. ดานการพิจารณานโยบายคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง 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 และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเขาเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาระยะเวลาไม
ต่ํากวาสามเดือนกอนการประชุมผูถือหุนตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัท
รับทราบและไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหกระบวนการสรรหาบุคคลและ
พิจารณาคาตอบแทน มีความโปรงใส สรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

พลอากาศโท..............................................................
(ชาติชาย รอดบุญพา)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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3. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภาระความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทํา
หนาที่กํากับดูแลงานดานการบริหารความเสี่ยงตามที่ไดรับมอบหมาย ใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของบริษัท
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ในดานตาง ๆ ทั้งในสวนของความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานกฎหมาย และเกณฑความเสี่ยงดานชื่อเสียง ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความเสี่ยงดานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขององคกร ซึ่งดําเนินงานตามแนวมาตรฐานสากลภายใต
โครงสรางการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหเชื่อมั่นไดวาการดําเนินงานของบริษัทบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง
ที่เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอบริษัท จํานวน 4 ทาน ดังนี้
1. นายกุศล
สังขนันท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกฤษฎา
พฤติภัทร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพิพัทธ
ชนะสงคราม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสุวิชา
แกวฟาเจริญ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ในป 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด 6 ครั้ง มีการดําเนินการตามกรอบและนโยบาย
บริหารความเสี่ยงที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินการของบริษัทอยางใกลชิด และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา พรอมใหคําแนะนําแกฝายบริหารใหดําเนินการตาง ๆ และรายงานตอคณะกรรมการเปนประจํา
เนื่องจากป 2564 สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงไมสิ้นสุด ทําให
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตระหนักถึง การป องกันและเฝา ระวังเพื่อใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอยา ง
ครอบคลุมในทุกมิติ ใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่วางไวภายใต
สถานการณดังกลาว รวมถึงไดพิจารณาการดําเนินการอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยงทุกมิติที่อาจกระทบตอการดําเนินการ
ของบริษัท เพื่อใหบริษัทดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ติดตาม
กระบวนการบงชี้ และประเมินความเสี่ยง การวางระบบควบคุม และแผนการจัดการความเสี่ยง
นอกจากนี้ไดกํากับดูแลความเสี่ยง โดยไดพิจารณาทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และกรอบโครงสราง การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management Framework) ใหสอดคลองกับ
รวมทั้งไดสอบทานการจัดทําระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได อีกทั้งดําเนินการสนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง และสงเสริมการเสริมสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการทํางานในทุกระดับ

นายกุศล สังขนันท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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