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สารจากคณะกรรมการ 
 
 การดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 บริษัทมีรายไดรวม 361.65 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 89.42 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.82 มีขาดทุนสุทธิ
จํานวน 183.65 ลานบาท อันเนื่องมาจากรายไดรวมลดลง ประกอบกับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาและการทําลายหนังสือจํานวน 
89.47 ลานบาท 
 
การดําเนินงาน 
 บริษัทไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ทําใหประชาชนสวนใหญใหความสนใจกับสื่อดิจิทัล 
และใชเวลากับสื่อดิจิทัลผานโทรศัพทมือถือหรือแท็บเลตมากขึ้น สงผลใหการซื้อหนังสือเลมลดลง อยางไรก็ตามประชาชนกลุม
ใหญยังคงนิยมอานหนังสือเลมอยู แตเปลี่ยนวิธีการซื้อจากซื้อหนารานเปนการสั่งซื้อทางสื่อออนไลน จึงเชื่อมั่นไดวาหนังสือเลม
จะไมหายไปจากสังคมโลกและจะอยูคูกับผูอานไปอีกนาน 
 
 สําหรับธุรกิจมัลติมีเดีย กลาวไดวาบริษัทไดรับผลกระทบอยางมากจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย กําลังซื้อของประชาชน
ลดนอยลงสงผลตอรายไดโฆษณา แมบริษัทจะพยายามลดตนทุนมาโดยตลอด แตผลประกอบการยังคงประสบปญหาขาดทุน  
 
 สวนธุรกิจขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา บริษัทมีรายไดลดลง เนื่องจากในป 2561 ไมมีรายการ
แขงขันเพิ่มเติม คงมีแตรายการของ Asian Volleyball Confederation (AVC) กับรายการในประเทศ และรายการแขงขันกระชับ
มิตรระหวางวอลเลยบอลหญิงทีมชาตไิทยกับทีมออลสตารของเกาหลีเทานั้น 
 
 ในน ามขอ ง คณะก ร รมก า รบ ริ ษั ท 
ขอขอบคุณในการสนับสนุนอันดีจากทานผูถือหุน 
ลูกคา  สถาบันการเงิน  และพันธมิตรทางธุรกิจ 
รวมทั้งความรวมแรงรวมใจของคณะกรรมการ 
ผูบริหาร พนักงานทุกทาน และหวังเปนอยางยิ่งวา
จะไดรับการสนับสนุนจากทุกทานเปนอยางดตีอไป 
 
 
 
      

          

               (นายสฤษฎกุล แจมสมบูรณ)                     (นายวิฑูรย นิรันตราย) 
                                                                                                    ประธานกรรมการ                            ประธานเจาหนาที่บริหาร 

                                                               และกรรมการผูจัดการใหญ 
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คณะกรรมการบริษัท 
 
 
  
 

นายสฤษฎกุล แจมสมบูรณ 
ประธานกรรมการ 

 
 

 

อายุ    66 ป 

วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 

ท่ีอยู    159/28 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ปท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ  พ.ศ. 2551 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  10 ป 

การศึกษา    ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 75/2551 
 

ประวัติการทํางาน  
2553 - ปจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
ปจจุบัน    ประธาน  บริษัท สปน เวิรค จํากัด 
ปจจุบัน    ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร Dentsu Holdings (Thailand) Ltd. 
2538 - 2550   รองประธานกรรมการ บริษัท เดนทสุ ประเทศไทย จํากัด 
 

จํานวนการถือหุนในบริษัท  933,332 หุน (คิดเปน 0.289% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)* 
 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน    - มี -  
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน    - มี – 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท - ไมมี- 
 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม    
• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2561 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เขาประชุมคณะกรรมการบริหารป 2561 จํานวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง 
• เขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 จํานวน - ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

 
 
 
*ขอมูลการถอืหุนในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
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นายกิตติ ชีนะเกตุ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

      
 

อายุ     81 ป 

วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 

ท่ีอยู    149 หมูที่ 7 ต.แมแฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 

ปท่ีเร่ิมรับตําแหนงกรรมการ  พ.ศ. 2546 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  15 ป 

การศึกษา    ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 16/2547 

ประวัติการทํางาน  

2546 - ปจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
2542 - ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
2542 - ปจจุบัน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต สํานักงานเลิศนิมิตการบัญชี 

จํานวนการถือหุนในบริษัท  -ไมมี- * 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 

• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน      
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   
  - ไมมี – 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   
  - ไมมี – 
 
 
 
 
 
 
*ขอมูลการถอืหุนในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
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ลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ  

• ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 
 - ไมมี - 

• ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแขงในปจจุบัน หรือชวง 2 ปที่ผานมา 
  - ไมมี - 
• กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจางหรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา  
  - ไมเปน- 
• ผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย  

- ไมเปน - 
• ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถามี)  
 - ไมมี – 
 

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณา  
-ไมมี-   

จํานวนครั้งที่เขาประชุม    

• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2561 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2561 จํานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
• เขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
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นายดําฤทธิ์ วิริยะกุล 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 
 

อายุ    60 ป 

วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 

ท่ีอยู  201/589 หมูที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

ปท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ พ.ศ. 2546 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  15 ป 

การศึกษา    - Mini MBA คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- หลักสูตรการเขียนขาวเพื่อการพัฒนาชนบท สถาบันพัฒนาวิชาการหนังสือพิมพเยอรมัน 
- หลักสูตรผูบริหารสื่อสารมวลชนระดับสูง สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 16/2547 

ประวัติการทํางาน  

2546 - ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 
บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 

ปจจุบัน    หัวหนาขาวภูมิภาค  
บริษัท วัชรพล จํากัด 
 

จํานวนการถือหุนในบริษัท  - ไมมี -*  
      

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 

• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน      
  -ไมเปน- 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   
  - ไมมี - 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   
  - ไมมี - 
 
 
 
*ขอมูลการถอืหุนในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
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ลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ  

• ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 
 - ไมมี - 

• ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแขงในปจจุบัน หรือชวง 2 ปที่ผานมา 
  - ไมมี - 
• กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจางหรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา  
  - ไมเปน- 
• ผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย  

- ไมเปน - 
• ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถามี)  
 - ไมมี – 
 

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณา  
-ไมมี-   

จํานวนครั้งที่เขาประชุม    

• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2561 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2561 จํานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
• เขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 จํานวน - ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
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นางแสงทิพย ยิม้ละมยั 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

  
 

อายุ    62 ป 

วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2499 

ท่ีอยู  466/1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ปท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ พ.ศ. 2546 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  15 ป 

การศึกษา    ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 16/2547 

ประวัติการทํางาน  

2546 - ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 

2539 - ปจจุบัน   กรรมการ  บริษัท แอรบอรน มัลติมีเดีย จํากัด 
2534 - ปจจุบัน   บรรณาธิการขาวเศรษฐกิจ บริษัท วัชรพล จํากัด 
 

จํานวนการถือหุนในบริษัท  -ไมมี-*  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 

• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน      
  -ไมเปน- 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   
  - ไมมี - 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   
  - ไมมี - 
 
 
 
 
 
 
*ขอมูลการถอืหุนในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
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ลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ  
• ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 

 - ไมมี - 
• ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแขงในปจจุบัน หรือชวง 2 ปที่ผานมา 
  - ไมมี - 
• กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจางหรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา  
  - ไมเปน- 
• ผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย  

- ไมเปน - 
• ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถามี)  
 - ไมมี – 
 

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณา  
-ไมมี-  
  

จํานวนครั้งที่เขาประชุม    
• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2561 จํานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2561 จํานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
• เขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 จํานวน - ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
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    นายไพฑูร ชุติมากรกุล 
    กรรมการ   
      
 

อายุ    55 ป 

วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2506 

ท่ีอยู  90/521 ซอยพระยาสุเรนทร 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

ปท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ พ.ศ. 2546 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  15 ป 

การศึกษา    ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 16/2547 

ประวัติการทํางาน  

2546 - ปจจุบัน   กรรมการ  
 บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 

2551 - ปจจุบัน    นายกสมาคมนักขาวชางภาพกีฬาแหง 
    ประเทศไทย 
 

จํานวนการถือหุนในบริษัท  6,933,333 หุน (คิดเปน 2.145% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)* 
 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน      
  -ไมเปน- 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   
  - ไมมี - 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   
  - ไมมี - 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม    

• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2561 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 จํานวน - ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
 
 
*ขอมูลการถอืหุนในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
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    นายวิฑูรย นิรันตราย 
    กรรมการบริหาร 
    ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ 
 
 

อายุ     64 ป 

วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2498 

ท่ีอยู  342/121 ซอยรามอินทรา 14 แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 

ปท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ พ.ศ. 2546 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  15 ป 

การศึกษา    ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 16/2547 

ประวัติการทํางาน  
2560 - ปจจุบัน   กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ 
    บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
2552 - 2560    กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร 
    บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
2550    รองประธานกรรมการ  บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
 

จํานวนการถือหุนในบริษัท  51,853,993 หุน (คิดเปน 16.043% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)* 
  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน      
  -ไมเปน- 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   
  - ไมมี - 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   
  - ไมมี - 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม    

• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2561 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เขาประชุมคณะกรรมการบริหารป 2561 จํานวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง 
• เขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
 
*ขอมูลการถอืหุนในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
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นางสาวอัญชลพีร ธีระสินธุ 
กรรมการบริหาร 
รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

 

 

อายุ    60 ป 

วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 

ท่ีอยู    179/161 ซ.รวมมิตรพัฒนา แยก 8 แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

ปท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ พ.ศ. 2546 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  15 ป 

การศึกษา    ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 16/2547 

ประวัติการทํางาน  
2560 - ปจจุบัน กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร  

บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
2550 - 2560    กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
2546 - 2550   กรรมการ และ รองกรรมการผูจัดการ บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 

 

จํานวนการถือหุนในบริษัท  42,387,023 หุน (คิดเปน 13.114% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)* 
   

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน      
  -ไมเปน- 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   
  - ไมมี - 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   
  - ไมมี - 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม    

• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2561 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เขาประชุมคณะกรรมการบริหารป 2561 จํานวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง 
• เขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

 
*ขอมูลการถอืหุนในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
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นางธัญญรัตน สิทธิ์ธนาวิธาน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ สายงานบริหารบัญชีและการเงิน 

 
 

 

อายุ    49 ป 

วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2512 

ท่ีอยู  17 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

ปท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ พ.ศ. 2546 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  15 ป 

การศึกษา    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 16/2547 

ประวัติการทํางาน  
2560 - ปจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผูจัดการ สายงานบริหารบัญชีและการเงิน 

บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
2550 - 2560  กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ สายงานบริหารบัญชีและการเงิน 

บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
2546 - 2550   กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
จํานวนการถือหุนในบริษัท  237,282 หุน (คิดเปน 0.073% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*  
  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน      
  -ไมเปน- 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   
  - ไมมี - 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   
  - ไมมี - 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม    

• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2561 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เขาประชุมคณะกรรมการบริหารป 2561 จํานวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง 
• เขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
 
*ขอมูลการถอืหุนในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
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นายปราชญ ไชยคํา 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจ SPORT & MULTIMEDIA 

 
 

อายุ    56 ป 

วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 

ท่ีอยู  109/137 ซอยกาญจนาภิเษก 20 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

ปท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ พ.ศ. 2546 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  15 ป 

การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร หนังสือพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 16/2547 

ประวัติการทํางาน  
2560 - ปจจุบัน   กรรมการ และ กรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจ SPORT & MULTIMEDIA 

บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
2550 – 2560  กรรมการ และ รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย 

บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
2546 - 2550   กรรมการ และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
 

จํานวนการถือหุนในบริษัท  500,075 หุน (คิดเปน 0.155% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)* 
  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน      
  -ไมเปน- 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   
  - ไมมี - 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   
  - ไมมี - 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม    

• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2561 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เขาประชุมคณะกรรมการบริหารป 2561 จํานวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง 
• เขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
 
*ขอมูลการถอืหุนในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
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นายกิตติวัฒน นิรันตราย 
กรรมการบริหาร   
กรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจหนังสือ 

 

 

อายุ    40 ป 

วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2522 

ท่ีอยู  342/121 ซอยรามอินทรา 14 แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 

ปท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ พ.ศ. 2553 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  8 ป 

การศึกษา    ปริญญาตรี International Trade, Portsmouth University, UK 
    ปริญญาโท International Business, Portsmouth University, UK 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 93/2554 
 

ประวัติการทํางาน  
ปจจุบัน  กรรมการ และกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจหนังสือ 

บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
2557 – 2560  กรรมการ และผูอํานวยการใหญ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
 

จํานวนการถือหุนในบริษัท  1,013,333 หุน (คิดเปน 0.314% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)* 
  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน      
  -ไมเปน- 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   
  - ไมมี - 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   
  - ไมมี - 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม    

• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2561 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เขาประชุมคณะกรรมการบริหารป 2561 จํานวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง 
• เขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

 

*ขอมูลการถอืหุนในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
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นายวิรัตน ทีฆพุฒิสกุล 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผูจัดการ สายงานสิ่งพิมพการตูน 
 

 

อายุ    63 ป 

วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2498 

ท่ีอยู  380/134 ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนลาดพราว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ปท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ พ.ศ. 2546 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  15 ป 

การศึกษา    มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 16/2547 
ประวัติการทํางาน   
2550 - ปจจุบัน  กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ สายงานสิ่งพิมพการตูน 

บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
2546 - 2550   กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ 

บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
 

จํานวนการถือหุนในบริษัท  213,333 หุน (คิดเปน 0.066% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)* 
 

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน      
  -ไมเปน- 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   
  - ไมมี - 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   
  - ไมมี - 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม    

• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2561 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เขาประชุมคณะกรรมการบริหารป 2561 จํานวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง 
• เขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

 
 
*ขอมูลการถอืหุนในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
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นางสาวภูษณาภรณ เกษเมธีการุณ 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผูจัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา 
 

 

อายุ    50 ป 

วัน/เดือน/ปเกิด   วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 

ท่ีอยู  3380 ซอยลาดพราว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

ปท่ีเร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ พ.ศ. 2546 

จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง  15 ป 

การศึกษา    ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 16/2547 

ประวัติการทํางาน  
2550 - ปจจุบัน    กรรมการ และ รองกรรมการผูจัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา 
    บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
2546 - 2550   กรรมการ และ ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
 

จํานวนการถือหุนในบริษัท  533,366 หุน (คิดเปน 0.165% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)* 
  

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน      
  -ไมเปน- 
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   
  - ไมมี - 
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   
  - ไมมี – 
 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม    

• เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทป 2561 จํานวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
• เขาประชุมคณะกรรมการบริหารป 2561 จํานวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง 
• เขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

 
*ขอมูลการถอืหุนในบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
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ขอมูลทางการเงินจากงบการเงินโดยสรุป 
 

                                                (หนวย : บาท) 

 2561 2560 2559  

รายได     

รายไดธุรกิจหนังสือ 150,382,086.09 153,785,211.48 165,049,115.96  
รายไดธุรกิจมัลติมีเดีย 46,200,722.52 50,945,694.10 54,874,800.32  
รายไดธุรกิจขายสิทธิถายทอดสด 
และบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา 

126,537,623.84 213,332,191.30 134,119,195.09 
 

รายไดธุรกิจยอย 17,930,822.14 20,976,257.30 22,973,036.67  
รายไดอื่น 20,594,279.64 12,022,204.86 12,693,854.70  

รายไดรวม 361,645,534.23 451,061,559.04 389,710,002.74  
     

คาใชจาย     

ตนทุนรวม 425,244,246.62 359,422,239.50 397,283,045.05  
คาใชจายในการขาย 18,451,867.43 31,920,055.07 31,304,179.80  
คาใชจายในการบริหาร 85,793,891.49 93,628,716.92 97,197,811.64  

คาใชจายรวม 529,490,005.54 484,971,011.49 525,785,036.49  
     

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป (183,646,413.90) (78,749,427.29) (158,548,132.19)  
     

ฐานะการเงิน     

สินทรัพยรวม 780,957,073.46 972,656,533.98 1,045,703,833.10  
หนี้สินรวม 681,225,017.45 690,380,775.75 684,090,335.53  
สวนของผูถือหุน 99,732,056.01 282,275,758.23 361,613,497.57  

     

หุน     

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว (หุน) 323,211,005 323,174,844 323,174,844  
มูลคาหุนที่ตราไว (บาท) 1.00 1.00 1.00  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท) (0.57) (0.24) (0.49)  

    

อัตราสวนทางการเงิน    

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (%)  (50.78) (17.46) (40.68) 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)  (96.15) (24.46) (38.48) 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%) (19.14) (3.36) (12.55) 
หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)  6.83 2.45 1.89 
มูลคาหุนตามบัญชี (Book Value)  0.31 0.87 1.12 
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รายไดรวม (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สินทรัพยรวม (บาท) 
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หนี้สินรวม (บาท)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวนของผูถือหุน (รวม)     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จายปนผล (บาท/หุน) 
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)  ชื่อยอหลักทรัพย “SMM” 
 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ  :  เลขที่ 459 ซอยลาดพราว 48 ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก  
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107546000466  
ทุนจดทะเบียน  : 403,968,555 บาท 
ทุนชําระแลว  : 323,211,005 บาท 
โทรศัพท   : 0-2694-3010 
โทรสาร   : 0-2694-3030 
เว็บไซต   : www.smm.co.th 
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ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 
1. ผลิตและจัดจําหนายหนังสือการตูน พ็อกเกตบุก นวนิยายกําลังภายใน  
2. ผลิตรายการวิทยุ “สปอรต เรดิโอ” คลื่นวิทยุกีฬาและสาระบันเทิง 24 ช่ัวโมง 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 96 MHz และทางเว็บไซต www.smmsport.com 
3. ผลิตรายการโทรทัศนดาวเทียม “SMMTV” สถานีโทรทัศนกีฬา 24 ช่ัวโมง 

ออกอากาศทางจานดาวเทียมระบบ C-Band (จานดํา) ความถี่ 4040 Symbol Rate 
V30000 และกลองรับสัญญาณดาวเทียม อาทิ PSI, DYNASAT, INFOSAT, QSAT, 
IDEA SAT, THAI SAT, SUNBOX, LEOTECH รวมทั้งเคเบิลทีวีทั่วประเทศ 

4. ผลิตเว็บไซตกีฬา www.smmsport.com และแอปพลิเคชัน SMMSPORT 
LIVE 

5. ขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา 
6. รับจัดกิจกรรม 
7. รับจางผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
8. จัดจําหนายสินคาเพื่อสุขภาพ 
9. ใหเชาพื้นที่สํานักงาน และอื่นๆ 

 
 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2009-9383  
โทรสาร 0-2009-9476 
 
ผูสอบบัญชี 
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
491/27 อาคารสีลมพลาซา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท  0-2234-1676, 0-2234-1678 
โทรสาร 0-2237-2133 
 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษัท แคปปตอล พลัส แอดไวซอรี่ จํากัด 
253 ช้ัน 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท 0-2260-6969  
โทรสาร 0-2260-6977 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

 
บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช่ือยอหลักทรัพย “SMM” เริ่มตนการดําเนินธุรกิจเมื่อป พ.ศ. 2533 ดวย

การเปนผูผลิตและจําหนายหนังสือการตูนลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุนซึ่งไดรับความนิยมจากผูอานตลอดมา จนปจจุบันบริษัทเปน
ผูผลิตและจําหนายการตูนลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุนมากที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย ตอมาบริษัทไดขยายธุรกิจไปสูการผลิต
และจําหนายหนังสือประเภทนวนิยายจีนกําลังภายในและพ็อกเกตบุกลิขสิทธิ์จากตางประเทศ อาทิ อังกฤษ อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุน 
เกาหลี จีน อีกทั้งยังไดขยายไปสูการผลิตและจําหนายการตูนลิขสิทธิ์จากประเทศอเมริกา จีน และเกาหลี ซึ่งสินคาประเภทสิ่งพิมพ
ของบริษัทไดรับความนิยมจากผูอานอยางตอเนื่องและเปนที่รูจักอยางกวางขวาง ปจจุบันยังไดขยายไปสูธุรกิจ E-book 
 

  จากความสําเร็จดานธุรกิจสิ่งพิมพ บริษัทจึงไดขยายไปสูธุรกิจมัลติมีเดีย โดยในป พ.ศ. 2545 บริษัทไดเริ่มผลิตรายการ
วิทยุกีฬาและสาระบันเทิง 24 ช่ัวโมง ในชื่อ “สปอรต เรดิโอ” ปจจุบันออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 96 MHz และยังรับฟงรายการ
ไดทางเว็บไซต www.smmsport.com ปจจุบัน “สปอรต เรดิโอ” ไดรับความนิยมและเปนที่รูจักอยางกวางขวางในแวดวงคนรักกีฬา
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

 

และเมื่อป พ.ศ. 2553 บริษัทไดขยายไปสูการผลิตสื่อโทรทัศนดาวเทียมในชื่อ “SMMTV” สถานีขาวกีฬา “รูลึก รูจริง     
รูทุกสิ่ง กีฬาโลก” นําเสนอรายการกีฬาหลากหลายรูปแบบตลอด 24 ช่ัวโมง ปจจุบันสามารถรับชมรายการของ SMMTV ไดทาง
จานดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 4040 Symbol Rate V30000 รวมทั้งเคเบิลทีวีทั่วประเทศ, เว็บไซต www.smmsport.com และ
แอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือระบบ iOS และ Android 
 

นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2553 บริษัทยังไดเริ่มขยายธุรกิจไปสูดาน New Media โดยนําเสนอขอมูลขาวสารในแวดวงกีฬา
และสาระบันเทิงในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนทเผยแพรทางเว็บไซต ไดแก www.thaileagueonline.com นําเสนอขาวความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการแขงขันฟุตบอลไทยทุกลีก ตอมาบริษัทไดเปดเว็บไซต www.smmsport.com เปนศูนยรวมคอนเทนทดานกีฬาทั่วโลก  
 

 จากการที่บริษัทมีสื่อหลากหลายประเภท บริษัทจึงไดดําเนินธุรกิจขายโฆษณาสื่อสิ่งพิมพและสื่อมัลติมีเดีย ทั้งวิทยุ 
โทรทัศนดาวเทียม เว็บไซต และสื่อออนไลนตางๆ รวมทั้งรับจางจัดกิจกรรม 
 

 ในป 2558 บริษัทไดเริ่มดําเนินธุรกิจขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา โดยบริษัทไดรับความ
ไววางใจจากสหพันธวอลเลยบอลแหงเอเชีย หรือ Asian Volleyball Confederation (AVC) ใหเปนผูไดรับลิขสิทธิ์การถายทอดสด
การแขงขันไปทั่วโลกและสิทธิในการบริหารสิทธิประโยชนทางการตลาดทั่วทวีปเอเชีย ในการแขงขันวอลเลยบอลทุกรายการที่
อยูภายใตการรับรองของ AVC ทั้งประเภทชายและหญิง ทั้งในรมและชายหาด ต้ังแตป 2016 - 2019 รวมระยะเวลา 4 ป  
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
 
ป 2533 กอต้ัง บริษัท สยามคอมิกส จํากัด  
 

ป 2536 เปลี่ยนช่ือจาก บริษัท สยามคอมิกส จํากัด เปน บริษัท สยามอินเตอรคอมิกส จํากัด  
 

ป 2545 เริ่มธุรกิจผลิตและดําเนินงานสถานีวิทยุกีฬา 24 ช่ัวโมง “สปอรต เรดิโอ”   
 

ป 2546  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150,000,000 บาท เปน 170,000,000 บาท  
  เปลี่ยนช่ือจาก บริษัท สยามอินเตอรคอมิกส จํากัด เปน บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด และแปลงสภาพจาก
บริษัท จํากัด เปน บริษัท จํากัด (มหาชน) 

 

ป 2547 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170,000,000 บาท เปน 240,000,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุน
เพิ่มทุนตอประชาชนเปนครั้งแรก  

 

ป 2551  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 240,000,000 บาท เปน 372,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือ
หุนเดิม (SMM-W1) และจัดสรรใหกับกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W1) 

  บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญรุนที่ 1 ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท (SMM-W1) 
จํานวน 119,999,984 หนวย 

 บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท 
(ESOP-W1) จํานวน 12,000,000 หนวย 

 

ป 2553  บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมในชื่อ “SMMTV” นําเสนอรายการกีฬา 24 ช่ัวโมง ปจจุบันออกอากาศผาน
ดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 4040 V30000, จานดาวเทียม PSI, เคเบิลทีวีทั่วประเทศ หรือดูออนไลนไดทางเว็บไซต 
รวมทั้งแอปพลิเคชันในระบบ iOS, Android และสมารทโฟน 

  บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจสื่อใหม (New Media) โดยนําเสนอขอมูลขาวสารแวดวงกีฬาในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนท
เผยแพรทางเว็บไซต www.thaileagueonline.com กอนจะพัฒนาเพิ่มเติมเปนเว็บไซต www.smmsport.com 

 

ป 2554 บริษัทเปด “ศูนยขาวมัลติมีเดีย” เพื่อนําเสนอขาวกีฬาและขาวสําคัญอื่นๆ ผานสื่อมัลติมีเดียของบริษัท อาทิ สถานีวิทยุ 
“FM96 สปอรต เรดิโอ”, สถานีโทรทัศนดาวเทียม “SMMTV” และเว็บไซตกีฬา www.smmsport.com 

 
 

ป 2555   บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 372,000,000 บาท เปน 240,050,003 บาท 
 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 240,050,003 บาท เปน 312,065,003 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือ

หุนเดิม (SMM-W2) และจัดสรรใหกับกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W2) 
 บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญรุนที่ 2 (SMM-W2) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท 

จํานวน 60,012,480 หนวย 
 บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท 

(ESOP-W2) จํานวน 12,002,500 หนวย 
 บริษัทขยายศูนยกระจายสินคาเพิ่มอีก 1 แหงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ 
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ป 2556   บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 312,065,003 บาท เปน 336,956,137 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุนปนผลและรองรับ
การปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญรุนที่ 2 (SMM-W2) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทและใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W2)  
• บริษัทจัดตั้งบริษัทยอยในชื่อ “บริษัท มีดีส คอนเทนท จํากัด” เพื่อรับโอนกิจการของบริษัทในธุรกิจสิ่งพิมพ การ
ดําเนินการรานหนังสือบุคเฟรนด และสํานักพิมพกลุมวัยรุน วัยทีน ดวยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท โดยบริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.70 ของทุนจดทะเบียน 

 
 

ป 2557   บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 336,956,137 บาท เปน 332,442,228 บาท จากการจัดสรรหุนปนผลและการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W2)  

  
 

ป 2558  บริษัททํารายการจําหนายหุนสามัญในบริษัท มีดีส คอนเทนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 199,400 หุน ราคา
ขายหุนละ 100 บาท โดยจําหนายออกหมดทั้งจํานวนแลว 
• บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 332,442,228 บาท เปน 288,937,689 บาท จากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัท รุนที่ 2 (SMM-W2)  
• บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญรุนที่ 3 (SMM-W3) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท 
จํานวน 72,232,917 หนวย 
• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 288,937,689 บาท เปน 361,172,111 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 3 (SMM-W3)  
• บริษัทลงนามสัญญากับสหพันธวอลเลยบอลแหงเอเชีย หรือ Asian Volleyball Confederation (AVC) ใหเปนผูไดรับ
ลิขสิทธิ์การถายทอดสดการแขงขันและสิทธิในการบริหารสิทธิประโยชนทางการตลาด ต้ังแตป 2559-2562 รวม
ระยะเวลา 4 ป 

 

ป 2560  บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 361,172,111 บาท เปน 323,174,844 บาท จากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัท รุนที่ 3 (SMM-W3)  
• บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญรุนที่ 4 (SMM-W4) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท 
จํานวน 80,790,994 หนวย 
• บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 323,174,844 บาท เปน 403,968,555 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 4 (SMM-W4)  

 
ป 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติ
อนุมัติและใหนําเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางกิจการของบริษัทฯ การจัดตั้ง
บริษัทยอย การซื้อและรับโอนกิจการ การออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) การออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท (Rights Offering) 
และการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกประชาชนเปนการทั่วไป (Public Offering) ดังนี้  
• พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสรางกิจการของบริษัทฯ โดยการโอนกิจการบางสวนซึ่งไดแก กิจการหนังสือตางๆ 
กิจการผลิตจัดรายการทางโทรทัศนและวิทยุ กิจการซื้อขายสิทธิ์ถายทอดสดทางโทรทัศน ถายทอดสดผานดาวเทียม 
และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ในรูปแบบตางๆ รวมถึงทรัพยสิน หนี้สินเฉพาะสวนที่เปนหนี้ทางการคา หนี้เงินกูอื่นใดที่
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ไมติดเงื่อนไขของธนาคารและเจาหนี้หรือสถาบันการเงิน และบุคคลากร ที่เกี่ยวของกับกิจการดังกลาวทั้งหมด ใหแก
บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เพื่อรับโอนธุรกิจเดิมดังกลาว ทั้งนี้บริษัท เอสเอ็มเอ็ม 
พลัส จํากัด ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 
99.97 
• พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ ใหมีอํานาจรับรองความเปนบริษัทในเครือเดียวกันระหวาง
บริษัทฯ และบริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 7 ที่กําหนดไว
ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางสวนใหกันของบริษัท
มหาชน จํากัด หรือบริษัทจํากัดเพื่อยกเวนรัษฎากร ลงวันที่ 27 กันยายน 2554 
• พิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดระหวางบริษัทฯ กับบริษัท ทีม 
เอ โฮลดิ้ง 2 จํากัด รวมถึงการเขาทําสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ขอตกลงและสัญญาอื่นๆ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จํากัด ซึ่งเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่
เกี่ยวโยงกัน 
• พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 80,757,550 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 
403,968,555 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 323,211,005 บาท โดยการตัดหุนสามัญ จํานวน 80,757,550 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท 
• พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ 
• พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 24,303,211,005 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
323,211,005 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 24,626,422,010 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 
24,303,211,005 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
• พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ 
• พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 24,303,211,005 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
แบงเปน (ก) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 22,500,000,000 หุน ในราคาเสนอขาย 0.60 บาทตอหุน คิด
เปนมูลคารวม 13,500,000,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยแบงเปนการออก
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 21,500,000,000  หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก บริษัท ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 
จํากัด หรือนายวนรัชต ต้ังคารวคุณ หรือนิติบุคคลที่นายวนรัชต ต้ังคารวคุณ ถือหุนมากกวารอยละ 99 เพื่อใชชําระเปน
คาตอบแทนสําหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และจํานวนไมเกิน 1,000,000,000  หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท ใหแก นายรีวิน เพทายบรรลือ และ/หรือ นิติบุคคลที่นายรีวิน เพทายบรรลือ ถือหุนมากกวารอยละ 99 และ
นายณัฐพงศ ศีตวรรัตน และ/หรือ นิติบุคคลที่นายณัฐพงศ ศีตวรรัตน ถือหุนมากกวารอยละ 99 (ข) การจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,323,211,005 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน
การถือหุนเดิม (Rights Offering) และ (ค) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 480,000,000 หุน เพื่อเสนอขาย
ใหแกประชาชนเปนการทั่วไป (Public Offering) 
• พิจารณาอนุมัติการยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหมกับตลาดหลักทรัพยฯ (Relisting) ของบริษัทฯ เพื่อให
ตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
• พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ 
• พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ 
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• พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. เรื่องวัตถุประสงคของบริษัทฯ 
เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ จากเดิม 41 ขอเปน 43 ขอ 

• พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ ช่ือยอหลักทรัพย และตราประทับของบริษัทฯ และอนุมัติการแกไข
ขอบังคับของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังนี้ 

รายการ เดิม เปลี่ยนแปลงเปน 

ช่ือภาษาไทย บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย  จํากัด 
(มหาชน) 

บริษัท  สตารค  คอร เปอเรชั่น  จํากัด 
(มหาชน) 

ช่ือภาษาอังกฤษ Siam Inter Multimedia Public Company 
Limited 

STARK Corporation Public Company 
Limited 

ช่ือยอหลักทรัพย SMM STARK 
ตราประทับบริษัท   

• พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหของบริษัทฯ ขอ 1. ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ
บริษัท 

  เดิม 
“ขอ 1. ช่ือบริษัท “บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)” และมีช่ือเปนภาษาอังกฤษวา 
“SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED” 

 แกไขเปน 
“ขอ 1. ช่ือบริษัท “บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” และมีช่ือเปนภาษาอังกฤษวา 
“STARK Corporation Public Company Limited” 

• พิจารณาอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จํากัด ใหแกบริษัท เดอะ เบสท บุคส จํากัด 
ซึ่งมิใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

• พิจารณาอนุมัติการดําเนินการแกไขจํานวน และชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ เปนดังนี้  
นายวิฑูรย นิรันตราย นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ นางธัญญรัตน สิทธิ์ธนาวิธาน และ นายกิตติวัฒน นิรันตราย 
กรรมการสองทานใดๆ จากกรรมการขางตน ลงนามพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท ทั้งนี้ ขอความ 
(wordings) เกี่ยวกับกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ขางตนอาจมีการแกไขตามที่นายทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเห็นสมควร 

• พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจในการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของหรือจําเปนเพื่อใหการทําธุรกรรมการโอน
กิจการบางสวน ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ธุรกรรมการจัดสรรหุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการ
ทั้งหมด และธุรกรรมการจําหนายเงินลงทุนสําเร็จลุลวง 
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 
เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ หองวาสนา โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนน
พระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ และกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม (Record 
Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2562  
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ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในป 2561 การประกอบธุรกิจของ บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย 
 

1. ธุรกิจหนังสือ 

• ผลิตและจัดจําหนายหนังสือประเภทตางๆ 
 

2. ธุรกิจมัลติมีเดีย  

• สถานีวิทยุกีฬา “FM 96 สปอรต เรดิโอ” 

• สถานีโทรทัศนดาวเทียมกีฬา “SMMTV : Sports Channel”  

• สื่อกีฬาออนไลน SMMSPORT 

• ขายโฆษณาสื่อมัลติมีเดีย  
 

3. ธุรกิจขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา 

• ขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา 

• จัดกิจกรรมตางๆ 
 

4. ธุรกิจยอย  

• รับจางผลิตสิ่งพิมพ 

• จัดจําหนายผลิตภัณฑอื่น 

• บริการขอมูล, E-Book 

• อื่นๆ 
 
 

ธุรกิจขายสิทธิถายทอดสด 
และบริหารการตลาด 

กิจกรรมกีฬา 

ธุรกิจยอย 

 
ธุรกิจมัลติมีเดีย 

 

SMM 

ธุรกิจหนังสือ 
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ทิศทางการดําเนินธุรกิจ 
  

 บริษัทเปนผูนําดานการผลิตหนังสือ โดยเฉพาะนวนิยายจีน การตูนญี่ปุน และการตูนไทย มาโดยตลอด และยังคง
นโยบายรักษาตลาดและความเปนผูนําตอไป แตเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทไดเพิ่มความระมัดระวังใน
การพิจารณาซื้อลิขสิทธิ์หนังสือเพื่อมาจัดพิมพ และเพิ่มสทิธิการดําเนินงานเผยแพรไปสูการผลิตในรูปแบบ E-Book ดวย 
 

 นอกจากธุรกิจหนังสือที่บริษัทเชื่อมั่นวาจะยังคงเปนธุรกิจสรางรายไดแลว ธุรกิจมัลติมีเดียทางดานกีฬา หรือ 
SMMSPORT ซึ่งบริษัทไดขยายงานและพัฒนาไปสูความเปนผูนําทั้งสื่อวิทยุกีฬา “FM96 สปอรต เรดิโอ” สื่อโทรทัศนดาวเทียม
กีฬา “SMMTV : Sports Channel” และเว็บไซตกีฬา www.smmsport.com ฯลฯ อาจกลาวไดวา สื่อของบริษัททั้งสามสื่อนี้ตางมี
ความแข็งแกรงในตัวเอง มีการดําเนินงานที่สอดประสานกัน และเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน จนสามารถกาวขึ้นสูสื่อกีฬาช้ันนํา
ของประเทศ 
 

 บริษัทไดกาวสูการเปนผูถือสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา โดยไดรับสิทธิถายทอดสดไปทั่วโลก
การแขงขันวอลเลยบอลในรมและชายหาดทั้งประเภทชายและหญิงจากสหพันธวอลเลยบอลแหงเอเชีย หรือ Asian Volleyball 
Confederation (AVC) เปนระยะเวลา 4 ป นับจากป 2016-2019 และยังไดรับสิทธิรายการใหญอีกหลายรายการจากสมาคมกีฬา
วอลเลยบอลแหงประเทศไทย และบริษัทพรอมจะขยายธุรกิจนี้ไปยังประเภทกีฬาอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต 
 

 วิสัยทัศน (Vision) SMM จะเปนผูนําในการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อสรางความสุขใหคนไทย 
 

 พันธกิจ (Mission) SMM จะดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตสื่อช้ันนําของประเทศ นําเสนอสื่ออันเปนสารประโยชนและสราง
ความสุขใหกับคนไทยทุกเพศ ทุกวัย โดยพัฒนาขึ้นเปนเปนธุรกิจที่ยั่งยืน มีผลงานเปนที่ยอมรับในวงกวาง และสามารถสราง
ผลตอบแทนที่นาพอใจในระยะยาว 
 

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 
 

 เนื่องจากสังคมโลกในปจจุบันเปลี่ยนแปลงโดยตลอดและรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงตองพิเคราะหใหไดวาสื่อใดจะเปน
สื่อที่ประชาชนใหความนิยมในอนาคต เพื่อบริษัทจะสามารถผลิตสื่อเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคได เพื่อใหธุรกิจ
ของบริษัทคงอยูไดอยางยั่งยืนและเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยมุงเนนผลิตสื่อตางๆ ที่สามารถพึ่งพิงและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
เพื่อความแข็งแกรงในการสรางรายไดและผลกําไรสูงสุด โดยเนนกลยุทธทางการตลาดดังนี้ 
 

ธุรกิจหนังสือ 
1. บริษัทเปนผูนําตลาดในการผลิตหนังสือนวนิยายจีนกําลังภายใน จึงใชจุดแข็งนี้ตอยอดธุรกิจ โดยการผลิตนวนิยายจีน

กําลังภายในหลากหลายแนวมากขึ้น เพื่อตอยอดจากฐานลูกคาเดิมและเพิ่มฐานลูกคาใหม 
2. ปรับแผนการเลือกซื้อลิขสิทธิ์และแผนการผลิต โดยปรับยอดพิมพและจํานวนเรื่องใหเหมาะสมกับความตองการของ

ตลาดใหมากขึ้น และเลือกซื้อลิขสิทธิ์เฉพาะเรื่องที่มีกระแสความนิยม 
3. เพิ่มการผลิตหนังสือ Co-Novel ซึ่งเปนหนังสือแนวใหมในรูปแบบลายเสนการตูน โดยความรวมมือของกอง

บรรณาธิการสํานักพิมพสยามอินเตอรบุค กองบรรณาธิการสํานักพิมพสยามอินเตอรคอมิกส และกองบรรณาธิการการตูนไทย
สตูดิโอ เพื่อนําเสนอกลุมลูกคาที่อายุมากขึ้นและตองการคอนเทนทที่เหมาะกับวัยของนักอาน 
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4. เพิ่มคอนเทนทหนังสือการตูนไทยในรูปแบบของ E-Book โดยคัดเลือกเรื่องที่ไดรับความนิยม และจัดจําหนายคูกับ
หนังสือเลม 

5. ขายลิขสิทธิ์หนังสือการตูนไทยไปยังตางประเทศเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่การตูนไทยสตูดิโอไดขายลิขสิทธิ์ผลงานเพื่อลง
ขายใน Webtoon ของประเทศเกาหลี และคาดวาจะไดรับการติดตอจากประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต 

6. เพิ่มชองทางการจําหนายสินคาของบริษัทและการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนมากขึ้น ทั้งเว็บไซต Facebook LINE 
YouTube และเว็บบอรดตางๆ รวมทั้งขายสินคาผานชองทาง E-Commerce ตางๆ ใหมากขึ้น เชน lnwshop LAZADA SHOPEE 
NSTORE Batorastore เปนตน 

 

ธุรกิจมัลติมีเดีย 
1. สรางสรรคและนําเสนอรูปแบบและเนื้อหารายการหรือคอนเทนทใหถูกใจกลุมเปาหมาย เพื่อสรางฐานผูชมหรือเรียก

ความนิยมจากกลุมเปาหมาย 
2. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการออกอากาศใหมีความคมชัด ไดมาตรฐานระดับสูงทั้งภาพและเสียง  
3. จัดโรดโชวประชาสัมพันธสื่อมัลติมีเดียของบริษัท โดยมีสินคาของลูกคารวมกิจกรรมดวย 
4. รักษาฐานเดิมของลูกคากลุมเดิมไว โดยสรางกิจกรรมและการตลาดระหวางสถานีวิทยุ “FM96 สปอรต เรดิโอ” และ

สถานีโทรทัศน “SMMTV” กับแฟนรายการเพิ่มขึ้น ควบคูไปกับการขยายฐานสูกลุมใหม 
5. ปรับราคาสื่อโฆษณาเพื่อใหเขากับกลไกทางการตลาดและการแขงขันการขายสื่อที่สูงขึ้น 
6. จัดแพ็กสื่อโฆษณาพวงกับการจัดกิจกรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหลูกคา (แบรนดสินคา) 
7. จัดอบรมใหความรูพนักงานขายสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสื่อออนไลนหรือโซเชียลมีเดีย เนื่องจากผูบริโภคนิยมเสพสื่อ

ออนไลนเพิ่มขึ้นอยางมาก 
 

ธุรกิจขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา 
1. เรงสรางชื่อเสียงบริษัททั้งในดานความสามารถในการดําเนินงานและสรางความสัมพันธอันดีกับสหพันธกีฬา สมาคม

กีฬา รวมทั้งสถานีโทรทัศนชองตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 
2. สรางสรรครูปแบบการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลรายการใหมๆ ที่นาสนใจเพื่อเปนโอกาสทางการคา 
3. ใชสื่อของบริษัทที่มีอยูในการประชาสัมพันธการถายทอดสดการแขงขันและการจัดกิจกรรมของบริษัท 
4. เนนสรางกิจกรรมคุณภาพเพื่อรักษาลูกคาเดิมและสรางสรรคโครงการใหมๆ ที่นาสนใจเพื่อเสนอลูกคา 
5. ขยายสิทธิการถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมไปสูกีฬาประเภทอื่นๆ นอกจากกีฬาวอลเลยบอล 

 

ธุรกิจยอย 
1. รักษาคุณภาพงานผลิตสื่อสิ่งพิมพทั้งในสวนของเนื้อหาคอนเทนทและคุณภาพงานพิมพ เพื่อรักษาลูกคาเดิม รวมทั้งมอง

หาลูกคากลุมใหมเพิ่ม 
2. คัดเลือกผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ อาทิ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่องสําอาง ยาสมุนไพร อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ที่มี

คุณภาพจากบริษัทผูผลิตตางๆ และตรงกับกลุมผูบริโภคสื่อของบริษัทมาจัดจําหนาย รวมทั้งผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธสินคา
ทั้งทางโทรทัศน วิทยุ และสื่อออนไลน เพื่อจูงใจใหกับผูบริโภคสนใจสินคา 

3. ขยายชองทางการจําหนายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ อาทิ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เครื่องสําอาง ยาสมุนไพร อาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ สูรานตัวแทนจําหนาย หรือรานขายยา ใหครอบคลุมทั่วประเทศ และหาโอกาสเพิ่มชองทางการจําหนายไปสู
ตางประเทศ 
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ธุรกิจหนังสือ 
 

ภาพรวมธุรกิจหนังสือป 2561 ยังมีการหดตัวลงอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอรายได
ธุรกิจหนังสือมาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังชะลอตัว และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคที่กาวเขาสูสังคมยุค
ดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ จึงทําใหหนังสือบางประเภทไดรับผลกระทบคอนขางมาก เชน รานหนังสือขนาดเล็กปดตัวลง การลด
พ้ืนที่วางหนังสือของรานหนังสือ chain ขนาดใหญเพื่อวางจําหนายสินคาประเภทอื่นๆ เพื่อทดแทนรายไดจากการขายหนังสือ
เพียงอยางเดียว รานคามีสภาพคลองทางการเงินลดลง ดวยปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลใหเกิดการคืนหนังสือกับบริษัทผูผลิตอยางมาก 
รวมถึงการชําระคาสินคาไมตรงตามเงื่อนไขการคาดวย  

 

 
 
ดวยปจจัยดังกลาว ในป 2561 บริษัทจึงไดปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจหนังสือ โดยการคนหาจุดแข็งและจุดออนของ

สินคาที่มีอยู และพัฒนาสินคาใหมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดและความตองการของผูบริโภค รวมทั้งการ
เขาถึงกลุมผูบรโิภคโดยตรงมากขึ้น โดยการดําเนินงานธุรกิจหนังสือในป 2561 ไดมีการปรับแผนงาน ดังนี้ 

 
1. แผนการดําเนินงานธุรกิจหนังสือ 

 
  สํานักพิมพสยามอินเตอรบุค 

สํานักพิมพสยามอินเตอรบุค ยังคงเปนสํานักพิมพช้ันนําอันดับหนึ่งในการผลิตหนังสือนวนิยายจีนกําลังภายใน โดยมี
นักแปลที่ผูอานใหการยอมรับมากมายหลายทาน โดยเฉพาะ น.นพรัตน ที่เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางวาเปนนักแปลนวนิยายจีน
อันดับหนึ่งของประเทศมายาวนาน และดวยช่ือเสียงดังกลาวอันเปนจุดแข็งทางธุรกิจ บริษัทจึงตอยอดธุรกิจดวยการจัดพิมพ      
นวนิยายจีนหลากหลายแนวมากขึ้น เชน แนวยอนยุค แนวรักโรแมนติก แนวแอ็กช่ัน และแนวสืบสวนสอบสวน พรอมกับสราง
นักแปลหนาใหมๆ สงผลใหเกิดยอดขายจากฐานลูกคาเดิม รวมถึงการขยายแนวเพื่อเพิ่มฐานลูกคาใหมในตลาด โดยที่ผานมาจาก
การเพิ่มนวนิยายจีนแนวโรแมนติก ในชื่อชุด “บุปผาแหงรัก” ซึ่งเปนนิยายกลุมผูหญิงวัยรุนและวัยทํางาน โดยนิยายชุด “บุปผา
แหงรัก” นี้ไดรับความนิยมอยางมากและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ในอนาคตทางสํานักพิมพยังไดมีการวางแผนการเพิ่มเรื่องและนักแปล
เพื่อตอยอดสูกลุมนักอานวัยผูใหญซึ่งเปนนักอานกลุมหลักของหนังสือประเภทนวนิยาย 
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สํานักพิมพสยามอินเตอรคอมิกส 
  ในป 2561 สํานักพิมพสยามอินเตอรคอมิกส ยังคงครองความเปนผูนําตลาดหนังสือการตูนญี่ปุนของประเทศไทย ไดรับ
ความไววางใจจากเจาของลิขสิทธิ์ประเทศญี่ปุน ใหไดรับลิขสิทธิ์การตูนเบสตเซลเลอรในประเทศญี่ปุนมากมายหลายเรื่องที่ไดรับ
การยอมรับจากยอดขายระดับ 100,000 เลมขึ้นไป อาทิ ONE PIECE, BLACK CLOVER, MY HERO ACADEMY, KINGDOM 
เปนตน นอกจากนี้การตูนเรื่องดังที่เคยไดรับความนิยมในอดีตหลายเรื่องไดถูกนํามาจัดพิมพในรูปเลมใหมก็เปนที่นิยมในกลุม   
นักสะสมหนังสือการตูนดวยเชนกัน   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สํานักพิมพ Co-Novel 
สํานักพิมพ Co-Novel จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายไปสูการจัดพิมพและจําหนายหนังสือการตูนแนวคอนเทนท (แนว

เนื้อหาสาระเหมาะสําหรับกลุมนักอานวัยผูใหญโดยเฉพาะ) เพื่อขยายฐานลูกคาสูกลุมนักอานการตูนที่เปนผูใหญและเติบโตมากับ
การตูน ซึ่งหลังจากไดพัฒนาหนังสือการตูนกลุมแนวคอนเทนทนี้มาตั้งแตป 2560 พบวาหนังสือการตูนแนวนี้มีความเติบโต
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และสรางรายไดใหกับบริษัทเปนอยางมาก และในอนาคตบริษัทไดวางเปาหมายในการขยายฐานลูกคาให
เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน และเปนผูนําตลาดในการจําหนายหนังสือการตูนแนวคอนเทนท 

 
  สํานักพิมพ Cartoonthai Studio 

ผลงานหนังสือการตูนฝมือคนไทยจากสํานักพิมพ Cartoonthai Studio ยังคงไดรับการตอบรับจากตลาดเปนอยางดีตลอด
มา สืบเนื่องมาจากการยอมรับผลงานของนักวาดการตูนไทยที่มีเนื้อหาหลากหลายแนว เชน การตูนไทยจากภาพยนตร แนว       
คอมาดี้ แนวแอ็คช่ัน แนวสยองขวัญ ทําใหหนังสือการตูนไทยของสํานักพิมพ Cartoonthai Studio เขาถึงกลุมผูอานที่หลากหลาย 
อีกทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซตมีนอยมาก กระแสความนิยมหนังสือการตูนไทยที่เพิ่มขึ้นจะสรางรายไดใหกับบริษัทไดอยาง
ตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามการปรับตัวใหทันตอตลาดและธุรกิจดิจิทัลยังคงมีความสําคัญในการเตรียมตัวรับผลกระทบที่กําลังจะ
ตามมา ทางสํานักพิมพจึงไดมีการทํางานรวมกับทีมการตลาด ในการปรับกลยุทธดังตอไปนี้ 

- การปรับรูปแบบคอนเทนทใหเหมาะสําหรับนักอานที่มีอายุมากขึ้น เพื่อรองรับกับการเติบโตของผูบริโภค ที่เริ่มมีอายุ
มากขึ้นและมีกําลังซื้อสูงขึ้น 

- การเพิ่มคอนเทนทดิจิทัลในรูปแบบ E-book ของหนังสือการตูนไทยเรื่องที่ไดรับการยอมรับในตลาดและการจัด
จําหนายควบคูของหนังสือเลมและรูปแบบดิจิทัล 

- การนําคาแร็กเตอรตัวการตูนมาตอยอดผลิตสินคาประเภทเมอรชันไดส เพื่อเพิ่มโอกาสสรางรายไดในอนาคต 
- การขายลิขสิทธิ์การตูนไทยไปยังตางประเทศ ซึ่งทางสํานักพิมพไดมีการขายผลงานลิขสิทธิ์การตูนไทยในเวอรช่ัน

ภาษาเกาหลี เพื่อลงขายใน Webtoon ของทางประเทศเกาหลี และคาดวาจะมีการไดรับการติดตอจากประเทศอื่นๆ ตามมาอีกมาก
ในอนาคต 
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2. แผนงานการพัฒนาระบบ E-Commerce และ Omni Channel 
 
               บริษัทไดพัฒนาการจัดจําหนายสินคาผานระบบออนไลน (E-commerce) ในเว็บไซต www.siamintershop.com ในสื่อ
ขายสินคาออนไลนช่ือดัง lnwshop ใหมีความทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว รองรับการเติบโตของการซื้อขายสินคาผานระบบ
ออนไลนในปจจุบันและอนาคต ปจจุบัน SIAMINTERSHOP มียอดขายที่เติบโตขึ้นอยางชัดเจนและเปนที่รูจักของลูกคาผูอาน
หนังสืออยางแพรหลาย โดยเฉพาะโมเดลธุรกิจของการทํา Omni Channel ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผูบริโภคใหลูกคาสามารถมีทางเลือกในการซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนการสั่งออนไลนและรับสินคาที่ราน หรือ
สั่งสินคาที่หนารานสงสินคาทางไปรษณียเพื่อความสะดวกของลูกคา โดยไดมีรานคาที่รวมโครงการ SMMSTATION ทั่วประเทศ
อยางมากมาย โดยในป 2561 รูปแบบการจัดจําหนายออนไลนเขามามีสวนสําคัญในการสรางรายไดใหกับบริษัท โดยคิดเปนรอย
ละ 15% ของยอดรายไดรวม เติบโตขึ้นจากป 2560 ที่คิดเปนรอยละ 8% 
  
 นอกจาก SIAMINTERSHOP แลวบริษัทยังไดเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาผานระบบออนไลนยอดนิยมอื่นๆ ดวย 
เชน LAZADA SHOPEE ซึ่งเว็บไซตเหลานี้เปนที่รูจักอยางแพรหลายและเปนสวนเสริมใหธุรกิจ E-Commerce ของบริษัทเปนที่
รูจักของลูกคาและสรางรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 

 
 

             
 
 



                                                                                                                               รายงานประจําป 2561 

 

-35- 
 

ธุรกิจมัลติมีเดีย (SMM SPORT) 
 
ธุรกิจมัลติมีเดียเปนอีกหนึ่งธุรกิจหลักที่ตองมีการพัฒนาและปรับตัวอยางมากเพื่อใหทันตอเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทําใหบุคคลากรแตละฝายตองปรับตัวใหทันกับยุคสมัยและพฤติกรรมของผูบริโภคที่ติดตามขาวสาร
ผานทั้ง 3 สื่อหลักของ SMM ซึ่งประกอบดวย สถานีโทรทัศนดาวเทียมกีฬา “SMMTV” สถานีวิทยุกีฬา “FM96 สปอรต เรดิโอ” 
และสื่อออนไลน ทั้งเว็บไซตกีฬา www.smmsport.com และโซเซียลมีเดียทุกแพลตฟอรม รวมเรียกวา SMM SPORT 

 
สถานีวิทยุกีฬา FM96 สปอรต เรดิโอ  
สปอรต เรดิโอ คือ สถานีวิทยุกีฬา 24 ช่ัวโมง สถานีแรกของประเทศไทย ปจจุบันออกอากาศกระจายเสียงทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงหนวยบัญชาการรักษาดินแดน FM 96 MHz. รวมถึงรับฟงออนไลนไดทางเว็บไซต www.smmsport.com และ   
แอปพลิเคชัน SMM SPORT LIVE  โดยมุงเนนการนําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว รายงานผลการแขงขันกีฬาทุกประเภททั่วโลก 
อยางถูกตอง แมนยํา ฉับไว เช่ือถือได รวมถึงขาวสาร เนื้อหา สาระอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอผูฟง นอกจากกีฬา เชน ขาวสารบานเมือง 
ความรูเรื่องรถยนต รายการวาไรตี้ และไดเพิ่มอีกหนึ่งชองทางการรับฟงเพื่อใหเขาถึงกลุมผูฟงยุคออนไลนมากยิ่งขึ้น คือ เฟซบุก 
แฟนเพจ  SMM SPORT RADIO ที่ไลฟสดรายการใหแฟนๆ กีฬาไดติดตามรับฟงและรับชม รวมถึงพูดคุยกับผูดําเนินรายการทาง
คอมเมนทเฟซบุกไดงาย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ผูที่พลาดการติดตามรายการสดสามารถเขาชมคลิปรายการยอนหลังทางเฟซบุก
แฟนเพจได   

 
ในรอบป 2561 เปนปที่ FM96 สปอรต เรดิโอ ไดทําหนาที่รายงานขาวและรายงานผลในการแขงขันกีฬารายการใหญ 2 

รายการที่นอกเหนือจากรายการกีฬาปกติ ไดแก 
 

- การแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส ครั้งที่ 18 ที่กรุงจาการตาและปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 18 สิงหาคม - 2 
กันยายน  2561  

FM96 สปอรต เรดิโอ ไดสงนักขาวไปเกาะติดขาวความเคลื่อนไหว และรายงานสดการแขงขัน รายงานขาว
เบื้องหนา เบื้องหลัง บรรยากาศของการแขงขัน สรุปผลการแขงขันของนักกีฬาไทย ใหแฟนกีฬาชาวไทยไดรับฟง
เสมือนอยูติดขอบสนาม 

 

- การแขงขันฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย  
FM96 สปอรต เรดิโอ นําเสนอการบรรยายเกมการแขงขัน รายงานผลการแขงขันครบทุกคู และยังมีกิจกรรม

ใหคนฟงไดโทรศัพทเขามารวมสนุกทางหนาไมคลุนของรางวัลมากมายจากทางผูสนับสนุนดวย 
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นอกจากนําเสนอรายการกีฬาประจําสถานีแลว FM96 สปอรต เรดิโอ ยังนําเสนอรายงานขาวความเคลื่อนไหว รายงาน
ผลการแขงขันฟุตบอลลีกทั่วโลก ทั้งพรีเมียรลีก อังกฤษ, บุนเดสลีกา เยอรมัน, กัลโช เซเรียอา อิตาลี, ลาลีกา สเปน, ยูฟาแชม
เปยนสลีก, ยูโรปา ลีก จากทีมงานขาวและนักพากยมืออาชีพ เชน “ยอดขวัญ” ธนวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา,  “ไตเติ้ล” ชูธรรม 
ทรรศนสฤษดิ์, “ไปป” พีรเดช โอสถิกานนท และการวิเคราะหการแขงขันในรายการมองอยางเซียนจากกูรูผูมากประสบการณ  
“Mr.X” ที่มีผูชมสดผานทางไลฟมากกวา 1,000 คน  
 

ดานกีฬาในประเทศไทย FM96 สปอรต เรดิโอ  เสนอขาวและรายงานสดการแขงขันฟุตบอลไทย ลีก ฤดูกาล 2561 
นอกจากการรายงานสดการแขงขันทางสถานีวิทยุแลวยังไดสงนักขาวไปติดตามถึงขอบสนามที่มีการแขงขัน รายงานบรรยากาศ
กอนเกม และสรุปเกมการแขงขัน อัพเดตรายชื่อ 11 ผูเลนตัวจริง  รายงานผลบอลสด รายละเอียดผูทําประตู ใบเหลือง ใบแดง บน
เว็บไซต  www.smmsport.com เพื่อใหแฟนบอลไทยไดรับขอมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น สําหรับฟุตบอลทีมชาติไทย FM96 สปอรต 
เรดิโอ ไดมีการติดตามรายงานขาว และรายงานสดการแขงขัน 2 ทัวรนาเมนทสําคัญ ทั้งฟุตบอลชิงถวยพระราชทานคิงสคัพ และ
การแขงขันฟุตบอลชิงแชมปอาเซียน หรือ AFF SUZUKI CUP 2018   
 

นอกจากนี้ FM96 สปอรต เรดิโอ ยังทํากิจกรรม CSR รวมกับ บริษัท  ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมพาแฟน
รายการที่เปนผูโชคดีจากการรวมสนุกไปเที่ยวชมโรงงาน ชมการผลิตสินคาของธุรกิจ SME ภายในแคมเปญ FM96 สปอรต เรดิโอ 
ตะลอนทัวร กินเที่ยว วันเดียวจบ ซึ่งจัดอยางตอเนื่องมาเปนปที่ 4 และกิจกรรม Sport Radio Good Movie รวมกับคายสหมงคล
ฟลม ซัสโก และโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพล็กซ รวมชมภาพยนตรรอบพิเศษกับผูฟงรายการ 
 

สถานีโทรทัศนดาวเทียมกีฬา SMMTV 
ดวยศักยภาพในการเปนผูนําดานสื่อกีฬามัลติมีเดีย ทั้งสถานีวิทยุกีฬาคลื่นแรกของเมืองไทย สปอรต เรดิโอ และสื่อ

เว็บไซตกีฬา www.smmsport.com ที่พรอมดวยทีมงานคุณภาพทั้งความสามารถและประสบการณ บริษัทจึงไดขยายไปสูสื่อ
โทรทัศนดาวเทียมกีฬา SMMTV : Sports Channel   

 

 
 
โดยในป 2561 สถานีโทรทัศนดาวเทียมกีฬา SMMTV แบงการผลิตรายการออกเปน 3 สวน ประกอบดวย รายการเทป 

รายการสด และ รายการถายทอดสด 
 
รายการเทป   
ขาวเดน ประเด็นเด็ด  รวบรวมประเด็นรอนแตละวัน ทั้งผลการแขงขัน เบื้องหลังกีฬาทุกประเภท ออกอากาศ จันทร-ศุกร 

เวลา 16.30-17.00 น. 
 

สปอรต วีคลี่  รวมรวบขาวสารวงการกีฬาตางประเทศ กีฬายอดฮิตอยางฟุตบอล ออกอากาศ เสาร เวลา 09.00-
09.30 น. 
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อินไซต ไทยลีก  สรุปขาวฟุตบอลในประเทศไทย ทั้งลีก 1 ลีก 2 ลีก 3 ลีก 4 จะสรุปผล ไฮไลทเกมการแขงขัน 
โปรแกรมการแขงขัน พรีวิวคูบิ๊กแมตซที่จะลงทําการแขงขัน ออกอากาศ เสาร และอาทิตย เวลา 
12.30-13.30  น. 

 

ฮอตเกมส  เทปการแขงขันกีฬาฟุตบอลในรายการสําคัญที่จัดขึ้นโดยสมาคมฟุตบอลฯ กรมพลศึกษา และการ
กีฬาแหงประเทศไทย รวมถึงนําเสนอ เทปการแขงขันวอลเลยบอล ของทีมชาติไทยในทุกชุด มาให
แฟนกีฬาไดติดตามชม 

 

  
 
รายการสด   
สนามขาวเที่ยงวัน   สรุปผลขาวกีฬาทั้งในและตางประเทศ ออกอากาศ จันทร-ศุกร เวลา 12.00-12.30 น. 
 

สนามขาว 96  รวบรวมผลกีฬาทุกรายการ  ทุกสนาม  ทั้งในและตางประเทศ  รวมถึงสกูปขาวแบบเจาะลึก 
ออกอากาศ จันทร-ศุกร เวลา 20.30-21.00 น. 

 

สปอรตเบรก   รายการขาวออกอากาศตนช่ัวโมงทุกวัน เวลา 10.00 น./14.00 น./ 18.00 น. และ 22.00 น. 
 

ถนนคนลูกหนัง  เก็บตกทุกบรรยากาศ รายงานผลการแขงขัน โปรแกรมการแขงขันฟุตบอลระดับลีกภูมิภาคทั้งใน
จังหวัด ชุมชน ฟุตบอลลีกระดับลางทั้งไทยลีก 3 และไทยลีก 4 ออกอากาศ จันทร-ศุกร เวลา 15.30-
16.00 น. 

 

ตะลุยแดนลูกหนังไทย  ที่รวมทุกประเด็นรอนในวงการฟุตบอลตลอดวัน ออกอากาศ จันทร-ศุกร เวลา 21.30-22.00 น. 
 

วอลเลยบอล คอนเนอร  เสนอขาวความเคลื่อนไหวของกีฬาวอลเลยบอล ออกอากาศ จันทร-ศุกร เวลา 17.30-18.00 น. 
 

คูมันสมวยไทย  สรุปผลและไฮไลทคูมวยแบบสดๆรอนๆ จากสนามมวยมาตรฐาน ลุมพินีและราชดําเนิน ออกอากาศ 
จันทร-ศุกร เวลา 23.00-24.00 น. 

 

มวยไทยรายวัน  นําเสนอโปรแกรมการชกของนักมวยในเวทีตางๆ รวมถึงความพรอม วิจารณการชก แบบเจาะลึก
ออกอากาศ จันทร-ศุกร เวลา 13.30-14.30 น. เสาร-อาทิตย ออกอากาศเวลา 11.00-12.00 น. 

 

เวิลดสปอรต  สรุปผลการแขงขันและความเคลื่อนไหวทุกกีฬาทั่วโลก ออกอากาศ จันทร-ศุกร 19.00-19.30 น. 
 

ฟุตบอลโฟกัส  พรีวิว วิเคราะหวิจารณคูแขงขันฟุตบอลลีกตางๆ แบบเจาะลึก ออกอากาศ จันทร-อาทิตย เวลา 14.30-
15.30 น.  
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รายการถายทอดสด   
สถานีโทรทัศน SMMTV : Sports Channel ดําเนินการถายทอดสดวอลเลยบอลทั้งในและตางประเทศ โดยในประเทศมี 

วอลเลยบอลชายหาด ยูโรเคก, วอลเลยบอลอายุตํ่ากวา 12 ป วิทยุการบินมินิวอลเลยบอล, วอลเลยบอลอายุตํ่ากวา 14 ป, 
วอลเลยบอลอายุตํ่ากวา 16 ป, วอลเลยบอลชิงถวยพระราชทาน ประเภท ก. และ ข., วอลเลยบอล ไทย-เดนมารก ซูเปอรลีก และ
รายการเกาหลี-ไทย โปรวอลเลยบอล ออลสตาร ซูเปอรแมตซ 2018 

 
การถายทอดสดกีฬาสําคัญรายการอื่นๆ เชน ถายทอดสดกรีฑา อิเดมิตสึ ไทยแลนด กรังดปรีซ, ถายทอดสดมวยไทยศึก

เทิดพระเกียรติพระเจาเสือ วันมวยไทยสนามมวยชั่วคราวหนาศาลพระเจาเสือ อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร, ถายทอดสดฟุตบอล 
ชาง จูเนียร คัพ 2018 สนามกีฬากองทัพบก, ถายทอดสดสนุกเกอรแสงโสม 6 แดง ชิงแชมประดับประเทศ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา จังหวัดนครราชสีมา 
 

รวมทั้งการถายทอดสดกีฬาวอลเลยบอลในรมและชายหาด ภายใตการดําเนินงานของสหพันธกีฬาวอลเลยบอลแหง
เอเชีย ( AVC) ทางสถานีโทรทัศนกีฬาดาวเทียม SMMTV จํานวนทั้งหมด 12 รายการ ประกอบดวย 

 

1. SMM 2ndAsian U19 Beach Volleyball Championships 
(Asian Zone Qualify for Youth Olympic Games and FIVB BVB U19 World Championship) 
เอสเอ็มเอ็ม วอลเลยบอลชายหาด อายุตํ่ากวา 19 ป ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งที่ 2  
 (คัดเลือกตัวแทนทวีปเอเชียรวมแขงขันยูธโอลิมปกเกมสและวอลเลยบอลชายหาดอายุตํ่ากวา 19 ป ชิงแชมปโลก)  
 ระหวางวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย 
 

2. 2018  FIVB Beach Volleyball World Tour “3rd SMM Pak Bara Beach, Satun, Thailand” 
 2018 เอฟไอวีบี บีช วอลเลยบอล เวิลดทัวร “เอสเอ็มเอ็ม ปากบารา บีช สตูล ไทยแลนด ครั้งที่ 3” 
 ระหวางวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ จังหวัดสตูล ประเทศไทย 
  

3. SMM AVC Beach Volleyball Tour, "19th Est Cola Samila Open" 
เอสเอ็มเอ็ม เอวีซี บีชทัวร “เอส โคลา สมิหลา โอเพน ครั้งที่ 19” 
ระหวางวันที่ 15-17 เมษายน 2561 ณ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 
 

4. SMM 12th Est Cola Asian Women's U17 Volleyball Championship 
เอสเอ็มเอ็ม วอลเลยบอลหญิง อายุตํ่ากวา 17 ป เอสโคลา ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งที่ 12   
ระหวางวันที่ 20- 27 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย 
 

5. SMM 19th Asian Women's U19 Volleyball Championship 
เอสเอ็มเอ็ม วอลเลยบอลหญิง อายุตํ่ากวา 19 ป ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งที่ 19 
ระหวางวันที่ 10-17 มิถุนายน 2561 ณ บั๊กนิญ ประเทศเวียดนาม 
 

6. SMM 12th Asian Men's U18 Volleyball Championship 
เอสเอ็มเอ็ม วอลเลยบอลชาย อายุตํ่ากวา 18 ป ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งที่ 12  
ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน -  6 กรกฎาคม 2561 ณ ทาบริซ ประเทศอิหราน 
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7. SMM 2018 Asian Women's Club Volleyball Championship 
เอสเอ็มเอ็ม วอลเลยบอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแหงเอเชีย 2018  
ระหวางวันที่ 11-18 กรกฎาคม 2561 ณ อุสต คาเมนโน กอรสค ประเทศคาซัคสถาน  
 

8. SMM 19th Asian Men's U20 Volleyball Championship 
เอสเอ็มเอ็ม วอลเลยบอลชายอายุตํ่ากวา 20 ป ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งที่ 19 
ระหวางวันที่ 21-28 กรกฎาคม 2561 ณ มานามา ประเทศบาหเรน 
 

9. SMM 2018 Asian Men's Club Volleyball Championship 
เอสเอ็มเอ็ม วอลเลยบอลสโมสรชาย ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย 2018  
 ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 ณ เนปดอว ประเทศเมียนมาร  
 

10. SMM 6th AVC Cup for Men 
เอสเอ็มเอ็ม วอลเลยบอลชาย เอวีซี คัพ ครั้งที่ 6  (10 ทีม)  
ระหวางวันที่ 8-15 สิงหาคม 2561 ณ ไทเป ประเทศไตหวัน 
 

11. SMM 6th AVC Cup for Women 
เอสเอ็มเอ็ม วอลเลยบอลหญิงเอวีซี คัพ ครั้งที่ 6 (10 ทีม)  
ระหวางวันที่ 16-23 กันยายน 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย  
 

12. “SMM” 2018 Asian Senior “Est Cola -Satun, Pak Bara” 
Beach Volleyball Championships 
เอสเอ็มเอ็ม วอลเลยบอลชายหาด เอสโคลา สตูล ปากบารา ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ป 2018 
ระหวางวันที่ 26-28 กันยายน 2561 ณ จังหวัดสตูล ประเทศไทย  
 
ทั้งหมดนี้คือรายการของทางสถานีโทรทัศนดาวเทียมกีฬา SMMTV เพื่อตอบสนองความตองการของแฟนกีฬาที่

ตองการรับรูขาวสาร ความเคลื่อนไหวของแวดวงกีฬาในประเทศและทั่วโลกอยางครบครัน และสงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬา 
การออกกําลังกาย รวมท้ังเปนอีกหนึ่งสื่อที่รวมใหกําลังใจนักกีฬาที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของชาติในการสรางชื่อเสียงใหกับ
ประเทศ ตามสโลแกนของทางสถานีโทรทัศนดาวเทียมกีฬา SMMTV รูลึก รูจริง รูทุกสิ่งกีฬาโลก 
 

เว็บไซตกีฬา smmsport.com 
ป 2561 บริษัทไดมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบของเว็บไซตกีฬา www.smmsport.com  อยางเต็มรูปแบบ จากเดิม

เปนเว็บไซตที่เนนการใชงานบนหนาจอคอมพิวเตอรเปนหลัก  แตเนื่องจากโลกยุคปจจุบันนี้ ผูบริโภคนิยมเขาถึงเว็บไซตผาน
โทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ต ฝายพัฒนาเว็บไซตจึงไดปรับเปลี่ยนโครงสรางและรูปแบบการนําเสนอเว็บไซต smmsport.com ให
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคดิจิทัล เพื่อใหผูบริโภคสามารถเขาถึงเว็บไซต smmsport.com ไดงายและสะดวก
รวดเร็วขึ้นในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต smmsport.com ในครั้งน้ี ถือไดวาเปนการปรับโฉมใหมทั้งหมด ไมวา
จะเปนเรื่องของรูปแบบการนําเสนอบนหนาเว็บไซต รวมถึงวิธีการเขาใชงานเว็บไซต เพื่อใหหนาเว็บไซต smmsport.com 
สามารถแสดงผลบนอุปกรณตางๆ ไดอยางเหมาะสมทั้งโทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร 
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นอกจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบหนาเว็บไซตแลว smmsport.com ยังไดพัฒนาการนําเสนอเนื้อหาหรือคอนเทนทตางๆ 
ใหมีความกระชับ แตผูเขามาชมเว็บไซตยังคงไดรับสาระหลักครบถวน เนื่องจากการติดตามเว็บไซตผานโทรศัพทมือถือ การ
นําเสนอเนื้อหาสาระของขาวสารตองมีความกระชับและไดใจความสําคัญใหมากที่สุด ผูเขาชมเว็บไซต smmsport.com ยังสามารถ
เขาถึงสื่ออื่นๆของบริษัทได เชน ติดตามรับชมรายการของสถานีโทรทัศนดาวเทียมกีฬา SMMTV และรับฟงรายการจากสถานี
วิทยุกีฬา FM96 สปอรต เรดิโอ ไดแบบเรียลไทม รวมทั้งคลิปกีฬาตางๆ จากทั่วโลก 

 

     
 

เว็บไซต smmsport.com นําเสนอคอนเทนทโดยแบงออกเปน 5 หมวดหลัก ไดแก ฟุตบอลไทย ฟุตบอลตางประเทศ 
วอลเลยบอล มวย และกีฬาอื่นๆ โดยในแตละหมวดนั้นจะนําเสนอเนื้อหาขาวอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ผูชมเว็บไซตสามารถ
ติดตามขาวอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องไดทันที นอกจากนี้ยังมีหมวดผลบอลสด Live Score เพื่อเอาใจแฟนฟุตบอลทุกลีกทั่วโลก โดยจะ
อัพเดตสกอรสดบนหนาเว็บไซต smmsport.com แบบนาทีตอนาที พรอมทั้งโปรแกรมการแขงขันและรายงานผลการแขงขัน
ฟุตบอล และในอนาคตมีแผนจะปรับโฉมระบบไลฟสกอร ใหสามารถเขาถึงการเช็คผลสกอรและโปรแกรมการแขงขันไดงายขึ้น 
รวมทั้งเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงทรรศนะและวิเคราะหเจาะลึก 
 

ดวยความแข็งแกรงของทีมขาวที่เปนผูคร่ําหวอดและมีประสบการณในการนําเสนอขาวสารในแวดวงกีฬา ที่เนนการ
นําเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริง เช่ือถือได ผานสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อเว็บไซต ทําใหทั้ง 3 สื่อนี้ยังคงมีฐานผูชมและผูฟงที่ยัง 
ติดตามผลงานทางสื่อมัลติมีเดียตางๆ ของ SMMSPORT อยางตอเนื่องและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

 
กลยุทธสื่อออนไลน  

    บริษัทใหความสําคัญพื้นฐานกับสื่อออนไลนเชนเดียวกับสื่อหลักอยางทีวีหรือวิทยุ ในดานการนําเสนอขาวสารและ
ขอมูลดวยความถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา ใหผูที่สนใจไดติดตามผานชองทางตางๆ แตที่ตางออกไป คือ ทําใหเกิดการสื่อสารสอง
ทาง (Two-way Communication) เกิดการตอบโตระหวาง ผูสงสาร (www.smmsport.com) กับ ผูรับสาร (แฟนๆ กีฬาที่เขามา
ติดตามขอมูลขาวสาร) หรือการตอบโตระหวาง ผูรับสาร (แฟนๆ กีฬาที่เขามาติดตามขอมูลขาวสาร) ดวยกันเอง การไดสราง
ความคุนเคยและความไวเนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน จนเกิดการติดตามอยางตอเนื่องไดในเวลาตอมา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งที่สําคัญใน
การเจริญเติบโตของสื่อออนไลนในยุคปจจุบันใหเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต  
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ธุรกิจขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา 
 

บริษัทกาวสูการเปนผูถือสิทธิคอนเทนทกีฬา โดยการประมูลสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาด การแขงขัน
วอลเลยบอลระดับเอเชียจากสหพันธวอลเลยบอลแหงเอเชีย หรือ Asian Volleyball Confederation (AVC) เปนเวลา 4 ป นับจากป 
2016-2019 สิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดที่บริษัทไดรับจากการเซ็นสัญญากับสหพันธวอลเลยบอลแหงเอเชีย ตลอดป 
2016-2019 ประกอบดวย 

 

1. สิทธิถายทอดสดไปทั่วโลกการแขงขันวอลเลยบอลในรมและชายหาด ทั้งประเภทชายและหญิง ที่จัดขึ้นภายใต

ลิขสิทธิ์ของ AVC จํานวนไมนอยกวา 11 รายการตอป โดยไมจํากัดจํานวนคูที่จะถายทอดสด แตบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจาย 

อัพลิงคขึ้นดาวเทียมในกรณีถายทอดสดขามประเทศ 
 

2. สิทธิการขายผูสนับสนุนการแขงขัน (Sponsor) ของทุกรายการแขงขันในแตละป ไมนอยกวา 11 รายการตอป โดย
แบงเปน 

 2.1 Title Sponsor (Main Sponsor) 
 2.2 Co-sponsor 

2.3 A-board (ปายโฆษณาในสนามแขงขัน)  
 

ทั้งนี้รายไดที่เกิดขึ้นจากการขายสิทธิทั้ง 2 ประเภทเปนของบริษัททั้งสิ้น ไมตองแบงรายไดใหแกสหพันธฯ และไมมี
เพดานของการทํารายได บริษัทเพียงรับผิดชอบจายคาสิทธิแกสหพันธฯ เทานั้น 

อนึ่ง สิทธิการถายทอดสดการแขงขันในประเทศไทย บริษัทไดขายสิทธิฟรีทีวีใหแกไทยรัฐทีวี แตยังคงสิทธิ
ถายทอดสดทางโทรทัศนดาวเทียมไวกับ SMMTV ซึ่งเปนโอกาสให SMMTV สามารถเพิ่มรายไดขายโฆษณา ขณะถายทอดสด
การแขงขันวอลเลยบอล รวมทั้งสรางเรตติ้งที่ดีใหกับ SMMTV อีกดวย 

 

และนอกจากไดรับสิทธิจากสหพันธวอลเลยบอลแหงเอเชียแลว บริษัทยังไดรับสิทธิถายทอดสดการแขงขันรอบ
คัดเลือกวอลเลยบอลชิงแชมปโลก รวมถึงรายการใหมๆ อีกหลายรายการในอนาคตจาก สมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย 
และบริษัทพรอมจะขยายงานไปยังกีฬาอื่นๆ ในอนาคต 

 

 นอกจากนี้บริษัทยังดําเนินธุรกิจจัดกิจกรรมใหกับองคกร หนวยงาน อาทิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) สมาคมกีฬาตางๆ และสินคาตางๆ โดยสวนใหญเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ การฝกอบรม
การเลนกีฬาประเภทตางๆ การฝกอบรมผูฝกสอนกีฬา การรณรงคเรื่องการออกกําลังกาย เสริมสรางสุขภาพ รวมทั้งกิจกรรม
สาระบันเทิง โดยในป 2561 ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
 

• การแขงขัน วอลเลยบอล ไทย-เดนมารค ซูเปอรลีก 2018 
เอ็มซีซี ฮอลล ชั้น 4 เดอะมอลล บางกะป ระหวางวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 
บริษัท สยามอินเตอรมัลติมิเดีย จํากัด(มหาชน) รวมกับสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย จัดการแขงขัน

วอลเลยบอลรายการ “วอลเลยบอล ไทย-เดนมารค ซูเปอรลีก 2018” ขึ้นเปนครั้งที่ 7 ไดรับผลตอบรับเปนอยางดีจากทีมสโมสร
ตางๆ ที่เขารวมทําการแขงขัน ตลอดจนมีแฟนวอลเลยบอลที่เขาไปชมการแขงขัน ณ สนามแขงขันเปนจํานวนมาก ไดรับชมการ
แขงขันอยางสนุกและเราใจของเกมส โดยจะนําทีมในลีกอาชีพ “ไทยแลนดลีก ประจําป 2017” ต้ังแตอันดับ 1 ถึงอันดับที่ 6 ทีม
หญิง และอันดับ 1-6 ทีมชาย มาเขารวมทําการแขงขัน ทั้งประเภทชายและหญิง รวมจํานวน 12 ทีม 
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• อิเดมิตซึ “ฉลองครบรอบ 48 ป”  
บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอิเดมิตซึ "ฉลองครบรอบ 48 ป” ใหกับบริษัท น้ํามันอพอล

โล ไทย จํากัด กิจกรรมชิงโชค "อิเดมิตสึ" พาบินชมเกมแดงเดือด ติดขอบสนามถึงประเทศอังกฤษ 10 รางวัล กับน้ํามันเครื่อง "อิเด
มิตสึ” ที่รวมรายการ สงรหัสใตสติกเกอร ลุนโชคกด*457*รหัส 10 หลัก  # แลวกดโทรออก กิจกรรมเริ่มจัดเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 
2560 - 23 มกราคม 2561  โดยผูโชคดีไดออกเดินทางจากไปประเทศไทยสูสนามโอลดแทรฟฟอรด ประเทศอังกฤษ เพื่อชมการ
แขงขันฟุตบอลระหวาง ทีมแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และ ทีมลิเวอรพูล 

 

    
 

• กิจกรรมเลนเกมสในเพจ ในการถายทอดสดการแขงขันวอลเลยบอล AVC  
บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)  หรือ SMM SPORT ผูถือลิขสิทธิ์การถายทอดสด และการตลาดของ

สหพันธวอลเลยบอลแหงเอเชีย (AVC) ซึ่งเปนเจาของรายการแขงขันของ AVC ทุกระดับ ทั้งในรมและชายหาด ระหวางป 2016 -
2019  ซึ่งในป 2018 การแขงขันวอลเลยบอล AVC จะถูกจัดขึ้นอีกครั้ง ในประเทศตางๆ ทั่วเอเชีย  ประกอบดวย วอลเลยบอลใน
รม และวอลเลยบอลชายหาด รวมทั้งหมด 12 รายการ จัดกิจกรรมลุนรับรางวัลในชวงการแขงขัน วอลเลยบอล AVC (สนับสนุน
โดยประกันรถรูใจออนไลน) 
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ธุรกิจยอย 
 

ธุรกิจรับจางผลิตสิ่งพิมพ 
จากประสบการณและความสามารถของทีมงานธุรกิจหนังสือของบริษัทเปนที่ยอมรับโดยกวางขวาง บริษัทจึงไดรับ

ความไววางใจใหเปนผูดูแลการผลิต รวมทั้งการจัดทํานิตยสารขององคกรช้ันนําของประเทศไทย อาทิ นิตยสาร all และ นิตยสาร 
HUG  ซึ่งเปนนิตยสารของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ธุรกิจรับจางผลิตมีความชัดเจนในเรื่องผลกําไร แมจะไมมากนักแตก็
เปนรายไดเสริมใหกับบริษัท 
 

          
 

       
 

ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑอ่ืน 
บริษัทคํานึงถึงการเปลี่ยนโครงสรางประชากร จึงไดวางแผนดําเนินธุรกิจสินคาเพื่อสุขภาพ อาทิ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร, 

ยาแผนโบราณ และเครื่องสําอาง ใหเปน New Product ของบริษัท เพื่อทดแทนยอดขายหนังสือที่หดตัว โดยเริ่มตนดวยการเปด
ตลาดรานขายยาทั่วประเทศ ควบคูกับการทํา Call Center และใชสื่อของบริษัท ทั้งสถานีวิทยุกีฬา FM96 สปอรต เรดิโอ, 
สถานีโทรทัศนดาวเทียมกีฬา SMMTV และเว็บไซต www.smmsport.com เปนสื่อประชาสัมพันธ สินคาเพื่อสุขภาพที่บริษัทจัด
จําหนาย ประกอบดวย 

- ผลิตภัณฑเสรมิอาหารน้ํามันรําขาวและจมูกขาว 

- ยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก 

- ผลิตภัณฑสมุนไพรดูแลผิวสําหรับผูที่มีปญหาผิวหนัง 
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แผนงานการดําเนินธุรกิจยอย 

- รักษาคุณภาพงานผลิตทั้งในสวนของเนื้อหากองบรรณาธิการและการพิมพ อีกทั้งมองหาลูกคารายใหมเพิ่มเติม 

- เฟนหาผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาแผนโบราณ เครื่องสําอาง ที่มีคุณภาพจากบริษัทตางๆ รวมทั้งพิจารณาสินคาใหตรงกลุม

กับผูบริโภคสื่อของบริษัท และที่สําคัญคือ การผลิตงานโฆษณาประชาสัมพันธทั้งทางโทรทัศน, วิทยุ และเว็บไซต เพื่อจูงใจให

ผูบริโภคตัดสินใจซื้อ อีกทั้งเปดตลาดรานขายยาเพื่อวางจําหนายใหกวางไกลทั่วประเทศ 
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โครงสรางเงินทุน 
 
ทุนจดทะเบียน 
 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 403,968,555 บาท แบงเปนหุนสามัญ 403,968,555 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1.00 บาท เปนหุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว 323,211,005 บาท แบงเปนหุนสามัญ 323,211,005 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1.00 บาท 

 

 

หลักทรัพยอ่ืน 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท รุนที่ 1 (ESOP-W1) 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเสนอขายใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท รุนที่ 1 (ESOP-W1) จํานวน 12,000,000 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ป 6 เดือน นับจากวันที่ออก โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุนในราคาหุนละ 1.00 บาท เมื่อสิ้นสุดการใชสิทธิครั้งสุดทายใน
วันที่ 3 สิงหาคม 2554 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการใชสิทธิรวม 0 หนวย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิไดใชสิทธิรวม 
12,000,000 หนวย 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท รุนที่ 1 (SMM-W1)  
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัท รุนที่ 1 (SMM-W1) จํานวน 119,999,984 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปนับจากวันที่ออก โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 
หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุนในราคาหุนละ1.25 บาท เมื่อสิ้นสุดการใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการใชสิทธิรวม 525 หนวย จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิไดใชสิทธิรวม 60,011,955 หนวย 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท รุนที่ 2 (ESOP-W2) 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเสนอขายใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัท รุนที่ 2 (ESOP-W2) จํานวน 12,002,500 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปนับจากวันที่ออก โดยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุนในราคาหุนละ 1.00 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ) วันสุดทายของการใชสิทธิตรงกับวันที่ 25 กันยายน 2556  

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญของบริษัทเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท รุนที่ 2 (ESOP-W2) จํานวน 
85,804 บาท โดยอัตราการใชสิทธิหลังการปรับสิทธิเทากับ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.06666 หุน 
ราคาการใชสิทธิหลังการปรับสิทธิเทากับ 0.938 บาทตอหุน จํานวนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิรวม 12,088,304 หุน 

เมื่อครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการใชสิทธิ รวม 
11,602,500 หนวย จํานวนหุนสามัญที่ไดจัดสรรใหการใชสิทธิรวม 11,657,488 หุน จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการ
ใชสิทธิรวม 400,000 หนวย จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิคงเหลือรวม 430,816 หุน 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท รุนที่ 2 (SMM-W2)  
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัท รุนที่ 2 (SMM-W2) จํานวน 60,012,480 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ป 7 เดือน นับจากวันที่ออก โดยใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน ในราคาหุนละ 1.50 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ) วันสุดทายของการใชสิทธิตรงกับวันที่ 25 เมษายน 2557 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญของบริษัทเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท รุนที่ 2 (SMM-W2) จํานวน 4,000,997 บาท 
โดยอัตราการใชสิทธิหลังการปรับสิทธิเทากับ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.06666 หุน ราคาการใชสิทธิ
หลังการปรับสิทธิเทากับ 1.406 บาทตอหุน จํานวนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิรวม 64,013,477 หุน 

เมื่อครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการใชสิทธิ รวม 
19,227,365 หนวย จํานวนหุนสามัญที่ไดจัดสรรใหการใชสิทธิรวม 20,508,958 หุน จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการ
ใชสิทธิรวม 40,785,115 หนวย จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิคงเหลือรวม 43,504,519 หุน 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท รุนที่ 3 (SMM-W3)  
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัท รุนที่ 3 (SMM-W3) จํานวน 72,232,917 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ป 5 เดือน 24 วัน นับจากวันที่ออก โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน ในราคาหุนละ 1.50 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) วันสุดทายของการใชสิทธิตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

เมื่อครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการใชสิทธิ รวม 
34,237,155 หนวย จํานวนหุนสามัญที่ไดจัดสรรใหการใชสิทธิรวม 34,237,155 หุน จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการ
ใชสิทธิรวม 37,995,762 หนวย จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิคงเหลือรวม 37,995,762 หุน 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท รุนที่ 4 (SMM-W4)  
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม

ของบริษัท รุนที่ 4 (SMM-W4) จํานวน 80,790,994 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ป 5 เดือน 1 วัน นับจากวันที่ออก โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน ในราคาหุนละ 1.50 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) วันสุดทายของการใชสิทธิตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2561 

เมื่อครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการใชสิทธิ รวม 36,161 
หนวย จํานวนหุนสามัญที่ไดจัดสรรใหการใชสิทธิรวม 36,161 หุน จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใชสิทธิรวม 
80,754,833 หนวย จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิคงเหลือรวม 80,757,550 หุน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                               รายงานประจําป 2561 

 

-47- 
 

โครงสรางรายได 
 

โครงสรางรายไดของบริษัทจําแนกตามประเภทของธุรกิจ 
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561, 2560 และ 2559 

 

รายไดตามประเภทของธุรกิจ 
ป 2561 ป 2560 ป 2559 

รายได (บาท) % รายได (บาท) % รายได (บาท) % 

 
ธุรกิจหนังสือ 

      

  - รายไดขายหนังสือ 150,382,086.09 100.00 153,785,211.48 100.00 165,049,115.96 100.00 
รวมรายไดธุรกิจหนังสือ 150,382,086.09 41.58 153,785,211.48 34.09 165,049,115.96 42.35 

       
ธุรกิจมัลติมีเดีย       
  - รายไดสื่อวิทยุ 19,209,785.42 41.58 35,531,213.45 69.74 32,641,158.98 59.48 
  - รายไดสื่อโทรทัศน  20,037,100.53 43.37 11,391,985.48 22.36 17,233,846.22 31.41 
  - รายไดสื่ออินเตอรเน็ต 6,953,836.57 15.05 4,022,495.17 7.90 4,999,795.12 9.11 

รวมรายไดธุรกิจมัลติมีเดีย 46,200,722.52 12.78 50,945,694.10 11.29 54,874,800.32 14.08 
 

ธุรกิจขายสิทธิถายทอดสด 
และบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา 

      

  - รายไดขายสิทธิถายทอดสด 
และบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา 

104,543,871.81 82.62 186,211,184.39 87.29 120,258,110.97 89.67 

  - รายไดจัดกิจกรรม 21,993,752.03 17.38 27,121,006.91 12.71 13,861,084.12 10.33 
รวมรายไดธุรกิจขายสิทธิถายทอดสด 
และบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา 

126,537,623.84 34.99 213,332,191.30 47.30 134,119,195.09 34.42 

 
ธุรกิจยอย 

      

  - รายไดรับจางผลิตหนังสือ 10,967,322.06 61.16 13,559,760.96 64.64 14,433,840.00 62.83 
  - รายไดขายผลิตภัณฑอื่น 1,719,149.51 9.59 2,466,564.33 11.76 1,415,924.93 6.16 
  - รายไดบริการขอมูล E-Book 1,360,213.24 7.59 1,121,032.68 5.34 998,316.58 4.35 
  - รายไดคาเชา และคาบริการ 3,884,137.33 21.66 3,828,899.33 18.25 6,124,955.16 26.66 

รวมรายไดธุรกิจยอย 17,930,822.14 4.96 20,976,257.30 4.65 22,973,036.67 5.89 
       
รายไดอ่ืน 20,594,279.64 5.69 12,022,204.86 2.67 12,693,854.70 3.26 
       

รายไดรวม 361,645,534.23 100.00 451,061,559.04 100.00 389,710,002.74 100.00 
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พัฒนาการที่สําคัญในป 2561 
 

ดําเนินงานถายทอดสดและบริหารการตลาดการแขงขันวอลเลยบอล AVC  
 

SMM SPORT ไดรับความไววางใจจาก สหพันธวอลเลยบอลแหงเอเชีย หรือ AVC ใหเปนผูไดรับลิขสิทธิ์การ
ถายทอดสดการแขงขันวอลเลยบอลทุกรายการที่อยูภายใตการรับรองของ AVC ทั้งประเภทชายและหญิง และทั้งในรมและ
ชายหาดไปทั่วโลก และสิทธิในการบริหารสิทธิประโยชนทางการตลาดทั่วทวีปเอเชีย ต้ังแตป 2016 ถึง 2019 

 

ในป 2561 SMM SPORT ไดดําเนินการถายทอดสดการแขงขันวอลเลยบอล AVC รวม 12 รายการ ดังนี้  

ลําดบั วันที่ การแขงขัน ประเทศ เมือง 

1 
23 - 25 
มี.ค. 

SMM 2ndAsian U19 Beach Volleyball Championships 
(Asian Zone Qualify for Youth Olympic Games and FIVB BVB U19 World Championship) 

เอสเอ็มเอม็ วอลเลยบอลชายหาด อายุต่าํกวา 19 ป ชิงชนะเลศิแหงเอเชีย ครั้งท่ี 2  
(คัดเลือกตัวแทนทวีปเอเชียรวมแขงขันยูธโอลิมปกเกมสและวอลเลยบอลชายหาดอายุต่ํากวา 19 ป ชิงแชมปโลก) 

ไทย นครปฐม 

2 
9 - 11 
เม.ย. 

2018 FIVB Beach Volleyball World Tour “3rdSMM Pak Bara Beach, Satun, Thailand” 
2018 เอฟไอวีบี บีช วอลเลยบอล เวิลดทัวร “เอสเอม็เอ็ม ปากบารา บีช สตูล ไทยแลนด ครั้งท่ี 3” 

ไทย สตูล 

3 
15 - 17 
เม.ย. 

SMM AVC Beach Volleyball Tour, "19thEst Cola Samila Open" 
เอสเอ็มเอม็ เอวีซี บีชทัวร “เอส โคลา สมิหลา โอเพน ครั้งท่ี 19” 

ไทย สงขลา 

4 
20 - 27 
พ.ค. 

SMM 12th Est Cola Asian Women's U17 Volleyball Championship 
เอสเอ็มเอม็ วอลเลยบอลหญิง อายุต่าํกวา 17 ป เอสโคลา ชิงชนะเลิศแหงเอเชยี ครั้งท่ี 12  

ไทย นครปฐม 

5 
10 - 17 
มิ.ย. 

SMM 19th Asian Women's U19 Volleyball Championship 
เอสเอ็มเอม็ วอลเลยบอลหญิง อายุต่าํกวา 19 ป ชิงชนะเลศิแหงเอเชีย ครั้งท่ี 19 

เวียดนาม บ๊ักนิญ 

6 
29 มิ.ย.  - 

6 ก.ค. 
SMM 12th Asian Men's U18 Volleyball Championship 

เอสเอ็มเอม็วอลเลยบอลชาย อายุต่าํกวา 18 ป ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งท่ี 12  
อิหราน ทาบริซ 

7 
11 - 18 
ก.ค. 

SMM 2018 Asian Women's Club Volleyball Championship 
เอสเอ็มเอม็ วอลเลยบอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแหงเอเชยี 2018 

คาซัคสถาน 
อุสต - 

คาเมนโน
กอรสค 

8 
21 - 28 
ก.ค. 

SMM 19th Asian Men's U20 Volleyball Championship 
เอสเอ็มเอม็ วอลเลยบอลชาย อายุต่าํกวา 20 ป ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย ครั้งท่ี 19 

บาหเรน มานามา 

9 
30 ก.ค.-  
6  ส.ค. 

SMM 2018Asian Men's Club Volleyball Championship 
เอสเอ็มเอม็ วอลเลยบอลสโมสรชาย ชิงชนะเลิศแหงเอเชยี 2018 

เมียนมาร เนปดอว 

10 
8 - 15 
ส.ค. 

SMM 6th AVC Cup for Men 
เอสเอ็มเอม็ วอลเลยบอลชาย เอวีซี คัพ ครั้งท่ี 6  (10 ทีม) 

ไตหวัน ไทเป 

11 
16 - 23 
ก.ย. 

SMM 6th AVC Cup for Women 
เอสเอ็มเอม็วอลเลยบอลหญิง เอวีซี คัพ ครั้งท่ี 6 (10 ทีม) 

ไทย นครราชสีมา 

12 
26 - 28 
ก.ย. 

“SMM” 2018 Asian Senior “Est Cola -Satun, Pak Bara” 
Beach Volleyball Championships 

เอสเอ็มเอม็ วอลเลยบอลชายหาด เอสโคลา สตูล ปากบารา ชงิชนะเลิศแหงเอเชีย ป 2018 
ไทย สตูล 
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และในฐานะผูดูแลสิทธิการถายทอดสดและบริหารกิจกรรมการตลาดของ AVC บริษัทไดขายลิขสิทธิ์การถายทอดสด
ใหบริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด หรือ “ไทยรัฐทีวี” ใหเปนผูดําเนินการถายทอดการแขงขันวอลเลยบอล Asian Volleyball 
Confederation (AVC) 2016 – 2019 ในฐานะ “Official Broadcaster” ในประเทศไทย และบันทึกเทปภาพถายการแขงขัน
วอลเลยบอล Asian Volleyball Confederation (AVC) 2016 – 2019 เพื่อแพรภาพแพรเสียงออกอากาศในประเทศไทยทางชอง
รายการโทรทัศน ไทยรัฐทีวี จํานวนอยางนอย 11 รายการตอปของรายการแขงขันทั้งหมด  

 
บริษัทยังคงสิทธิการถายทอดสดการแขงขันวอลเลยบอลเอเชียออกอากาศทางสถานีโทรทัศนดาวเทียมกีฬา SMMTV 

รวมทั้งสื่อตางๆ ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทไดติดตอเจรจากับเอเจนซีระดับโลก อาทิ IMG และ ALKASS เพื่อเปนตัวแทนขาย
ลิขสิทธิ์ถายทอดสดการแขงขันไปยังประเทศตางๆ โดยประเทศที่ไดรับสัญญาณถายทอดสดดังกลาวประกอบดวย จีน ญี่ปุน 
ฮองกง เกาหลี ไตหวัน กาตาร ฟลิปปนส และประเทศในกลุม MENA (Middle East & North Africa) 

 

นอกจากนี้ในป 2561 บริษัทยังไดขายลิขสิทธิ์การถายทอดสดการแขงขันวอลเลยบอล 2 รายการ ใหกับบริษัท บางกอก
เอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด (สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3) ไดแก  

 

1. การแขงขันวอลเลยบอล ไทย-เดนมารค ซูเปอรลีก 2018 
กําหนดจัดการแขงขัน ในระหวางวันที่ 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2561 
ภายใตการกํากับดูแลของสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย 
 

2. รายการ Pro Volleyball All Star Super Match 2018  
ระหวางทีมรวมดารา เกาหลี และทีมชาติไทย  
กําหนดจัดการแขงขันในประเทศเกาหลี ในวันอาทิตยที่ 8 เมษายน 2561 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 
ธุรกิจหนังสือ 
 

 ความกาวหนาของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูบริโภค เปนเหตุผลสําคัญในการ
เปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตแบบแอนะล็อกสูดิจิทัล ทําใหหลายธุรกิจตองปดตัวลงเพราะปรับตัวไมทัน รวมถึงธุรกิจหนังสือที่มี
แนวโนมการเติบโตลดลงอยางตอเนื่อง จากขอมูลของสมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย พบวาตลาดรวม
หนังสือที่เคยมีมูลคาสูงสุดไมตํ่ากวา 25,000 ลานบาทในชวง 5 ปกอน แตจากกระแสของโลกดิจิทัลที่เกิดขึ้น สงผลตอพฤติกรรม
การอานของผูบริโภคทําใหตลาดหนังสือมีมูลคาลดลงจนมีมูลคาต่ํากวา 20,000 ลานบาทในชวง 5-6 ปที่ผานมา ถือเปนชวงวิกฤต
ของตลาดหนังสือ   แตปจจุบันภาพรวมตลาดหนังสือกลับมามีมูลคา 20,000 ลานบาทอีกครั้ง และป 2561 มีแนวโนมวาจะเติบโต
ขึ้น 2 % จากกระแสละครดัง ที่สงผลใหหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกันไดรับความสนใจ และกลุมที่เติบโตสูงสุด คือ กลุมนิยายวัยรุนและ
หนังสือแปลที่มีรางวัลการันตี สวนหนังสือที่มียอดขายลดลง คือ กลุมทองเที่ยว ไอที เพราะสามารถหาขอมูลเหลานี้ไดตาม
เว็บไซตและสื่อออนไลน 
 

 ภาพรวมตลาดหนังสือในป 2561 มีแนวโนมดีขึ้น เพราะที่ผานมาผูประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือและที่เกี่ยวเนื่อง
ปรับตัวรับมือ โดยเฉพาะในกลุมเจาของสํานักพิมพจากชวงแรกที่มีการปดตัวไปบาง แตปจจุบันพบวาสํานักพิมพสวนใหญได
ปรับตัวเนนการบริหารจัดการตนทุนมากขึ้น เชน บุคลากร และพนักงาน ปรับลดยอดพิมพหนังสือลงและพิมพแบบออนดีมานด
แทน หนังสือที่จะจัดพิมพตองเลือกที่เห็นถึงความคุมคาและกําไรมากขึ้น เนนชองทางการขายผานออนไลนมากขึ้นจากไลฟสไตล
ที่เปลี่ยนไปของผูอาน  
 

 การปรับตัวอยางเห็นไดชัดของสํานักพิมพ คือจะพิมพงานที่ตนเองถนัดและรูจักผูอานของตนเองมากขึ้น โดยเนนเรื่อง
คุณภาพเปนหลัก มีการสํารวจและวิจัยขอมูลกอนการผลิต เมื่อความแมนยํามากขึ้นความสูญเปลาก็ลดลง บางสํานักพิมพมีการ
สรางชุมชนการอานหรือแฟนหนังสือของตนเองขึ้นมา มีสํานักพิมพเกิดใหมเพิ่มขึ้นซึ่งเปนสํานักพิมพที่เขาใจคนอานของตนเอง
และใชเครื่องมือโซเชียลมีเดียไดดี ในสวนของสํานักพิมพใหญๆ อาจลดการผลิตลงแตมีความชัดเจนมากขึ้น  ที่ผานมาธุรกิจ
หนังสืออยูในสภาวะโอเวอรซัพพลาย ซึ่งเกิดจากการผลิตหนังสือตามๆ กัน คือประเภทไหนขายดีก็จะผลิตตามกัน ทําใหดีมานด
กับซัพพลายไมสมดุลกัน ซึ่งจากสถานการณปจจุบันผูผลิตจึงมีความระมัดระวังมากขึ้นและทําในสิ่งที่ถนัดเปนหลัก ทําใหสต็อก
สินคาลดลง  
 

 อยางไรก็ตาม คอนเทนทหรือเนื้อหาเปนสิ่งสําคัญที่สุดของหนังสือ ทุกกลุมตองปรับคอนเทนทใหตรงใจนักอาน
กลุมเปาหมาย นอกจากนั้น ในสวนของผูแตง ผูประพันธนั้น โดยเฉพาะในกลุมหนังสือนวนิยาย ปจจุบันมีการรวมตัวกันเปด
เว็บไซตใหอานนิยายฟรี และหากไดรับความนิยมก็ปรับมาเปนรูปเลมจัดพิมพจําหนายในจํานวนจํากัดหรือแบบออนดีมานด 
รวมถึงนําเสนอในรูปแบบ E-book มากขึ้น 
 

 ในขณะที่ภาพรวมของรานหนังสือนั้น พบวาจํานวนรานลดลง รานหนังสือปรับลดพื้นที่ใหมีขนาดเล็กลง ไมไดจัดวาง
หนังสือเพียงอยางเดียว แตจะเพิ่มการขายสินคา non book มากขึ้น รวมถึงมีการปรับใหเปนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากขึ้น 
ในขณะที่การซื้อนั้น พบวาคาเฉลี่ยการซื้อหนังสือตอใบเสร็จลดลง จากเดิมที่ซื้อครั้งละหลายเลม ตอนนี้มีการคัดเลือกและใชการ
ตัดสินใจในการซื้อมากขึ้น โดยผูอานสวนใหญจะทราบมากอนวามีหนังสือออกใหมแลวจึงตั้งใจมาซื้อเลมนั้น แสดงใหเห็นวา
หนังสือใหมชวยดึงนักอานใหมารานหนังสือ ซึ่งรานหนังสือก็ตองปรับเปลี่ยนชองทางการประชาสัมพันธดวย โดยเฉพาะชองทาง
ออนไลนซึ่งเปนชองทางหลักในการรับรูขาวสารหนังสือใหม สวนสัดสวนของชองทางการซื้อนั้น รานหนังสือยังเปนอันดับแรก
คือ 47% รองลงมาคือในงานหนังสือ 35% สั่งจากรานออนไลน 15% และซื้อเปน E-book 3% 



                                                                                                                               รายงานประจําป 2561 

 

-51- 
 

ธุรกิจมัลติมีเดีย 
 

สื่อวิทยุ 
 เมื่อเทคโนโลยีที่กาวหนาเขามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับฟงรายการวิทยุ ทําใหปจจุบันผูฟงสามารถรับฟงรายการ
วิทยุไดหลายชองทาง เชน คอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเลต และในอนาคตอันใกลปริมาณสถานีวิทยุจะปรับเปลี่ยนการ
ออกอากาศจากระบบแอนะล็อกเปนระบบดิจิทัล ทําใหจํานวนสถานีวิทยุจะขยายจากเดิมที่มีอยูกวา 500 สถานีเปนกวาพันสถานี 
ซึ่งปรากฏการณดังกลาวจะสงผลกระทบโดยตรงตอการแขงขันชวงชิงผูฟงมากขึ้นในธุรกิจวิทยุกระจายเสียง ทําใหผูประกอบการ
จําเปนตองวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหรัดกุมเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการผลิตรายการใหทันสมัยสอดคลองกับ
พฤติกรรมของผูฟงในยุคดิจิทัล ผูประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียงจําเปนตองตระหนัก และตื่นตัวในการวางแผนการทํางาน
อยางรัดกุม ทั้งทางดานเนื้อหารายการ กลยุทธทางการตลาดตางๆ เพื่อชวงชิงกลุมผูฟงที่กําลังจะมีชองทางการเลือกรับฟงรายการ
จากสถานีวิทยุที่เพิ่มขึ้น สถานีวิทยุที่จะตองสรางสรรครายการใหถูกใจผูฟงเปาหมายมากที่สุด เพื่อเตรียมรับมือกับการแขงขันกับ
คูแขงที่มีปริมาณมากขึ้นดวยเชนกัน 
 
 สื่อวิทยุถือเปนอีกหนึ่งสื่อที่ตองเรงปรับตัวใหทันพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากปจจุบัน
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการรับฟงวิทยุผานชองทางออนไลนมากขึ้นเพราะมีความสะดวกและสามารถรับฟงไดทุกที่ทุกเวลา ทําให
ผูประกอบการตองหันมาปรับกลยุทธในการทําธุรกิจ ดวยการหันมาทํากิจกรรมการตลาดผานสื่อออนไลนและออนกราวดมากขึ้น 
ขณะเดียวกันบางรายก็หันไปผลิตรายการวิทยุผานชองทางออนไลนจากเดิมที่เนนออนแอรอยางเดียว นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมใหผูฟงไดเขามารวมสนุก  
 
 ผูประกอบการสถานีวิทยุสวนใหญเริ่มปรับตัวมาเปนระยะๆ ปจจุบันมีการสรางโมเดลการหารายไดใหมๆ เพื่อจากการ
ขายสปอตรูปแบบเดิม เชน จัดอีเวนท หรือการขายโฆษณาบนชองทางออนไลนของตัวเอง อยางไรก็ตามดวยตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งจากคาสัมปทานคลื่น คาบุคลากร และรายจายในสวนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น อาจทําใหผูประกอบการวิทยุบางรายที่ไมสามารถ
บริหารจัดการตนทุนไดจะหายไปจากตลาดนี้เรื่อยๆ เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจและเม็ดเงินโฆษณาผานสื่อวิทยุจะชะลอการ
เติบโตลงตอเนื่อง 
 

 สื่อโทรทัศนดาวเทียม 
ปจจุบันสภาพตลาดของธุรกิจเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมนั้นมีแนวโนมเติบโตลดลง เนื่องจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี

ใหมๆ ไมวาจะเปนการใหบริการโทรทัศนระบบดิจิทัลที่สงผลใหชองรายการโทรทัศนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจากในยุคแอนะล็อก
หลายเทาตัว ทําใหผูประกอบการทั้งรายเดิมและรายใหมตองมีการปรับตัวตอการแขงขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน ทั้งในดานการ
ผลิตและพัฒนาเนื้อหารายการใหมีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงการวางกลยุทธของชองรายการในการหารายไดจากการโฆษณา อีกทั้ง
การใหบริการรับชมรายการของชองโทรทัศนทางแอปพลิเคชัน หรือสื่อออนไลนตางๆ ทําใหผูชมมีทางเลือกในการรับชม
โทรทัศนหลากหลายชองทางมากขึ้น ผูใหบริการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมจึงตองมีการแขงขันในดานการนําเสนอรายการที่ดึงดูด
ผูชม และมีการจัดทําราคาโปรโมชั่นที่ไมแพงจนเกินไปเพื่อใหผูชมยังคงสถานะสมาชิกไว รวมทั้งอาจมีการรวมมือกับผูผลิต
เนื้อหารายการ ผูใหบริการโทรคมนาคม และสื่อในรูปแบบอื่นๆ เพื่อใหเกิดจุดแข็งในการใหบริการที่หลากหลายและครบวงจร 
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ผูผลิตรายการโทรทัศนและคอนเทนทดั้งเดิมตองมีการปรับตัวขยายสูชองทางออนไลนมากขึ้น จะเห็นไดวาปจจุบันสื่อ
โทรทัศนทุกชองมีแพลตฟอรมออนไลนทุกชองทางใหรับชมรายการที่เว็บไซต แอปพลิเคชัน และโซเชียล มีเดีย เชนเดียวกับสื่อ
วิทยุและหนังสือพิมพที่ขยายชองทางสูสื่อออนไลน เพื่อใหผูบริโภคเขาถึงคอนเทนทไดสะดวกทุกที่ทุกเวลา 

 
ต้ังแตมีการใหบริการชองโทรทัศนระบบดิจิทัลต้ังแตป 2558 เปนตนมา ประชาชนรับชมชองโทรทัศนระบบดิจิทัล

มากกวาชองโทรทัศนดาวเทียมและเคเบิล นอกจากนี้หลังจากที่เกิดชองโทรทัศนดิจิทัล สงผลใหการกระจายเม็ดเงินไปยังชอง
โทรทัศนที่มีอยูไมทั่วถึง เม็ดเงินโฆษณาที่ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยยิ่งทําใหการกระจายงบโฆษณาไปยังชองโทรทัศน
ทั้งระบบดิจิทัล ทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวีเปนไปอยางยากลําบากมากขึ้น ดวยเหตุนี้ ผูประกอบการชองรายการตางๆ จึงประสบ
ปญหาในการดึงดูดงบโฆษณาเพื่อมาหลอเลี้ยงธุรกิจ ทําใหบางรายตองลดตนทุนในการประกอบกิจการมากขึ้น เชน ในเรื่องการ
ผลิตเนื้อหารายการ เปนตน หรือแมแตชองรายการโทรทัศนในระบบดิจิทัลเมื่อประสบภาวะขาดทุน ก็ตัดสินใจไมจาง หรือไมผลิต
เนื้อหารายการ กลุมผูผลิตเนื้อหารายการจึงตองมีการปรับตัว โดยผูผลิตเนื้อหารายการสวนใหญกําลังขยายตลาดไปสูแพลทฟอรม
ออนไลนมากขึ้น  

 
แมวาพฤติกรรมการรับชมโทรทัศนผานชองทางอินเทอรเน็ตและสื่อออนไลนบนอุปกรณสมารทโฟน แท็บเล็ต หรือ

แล็ปท็อป จะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง และผูชมเริ่มที่จะใชเวลาในการรับชมเนื้อหารายการโทรทัศนผานหนาจอ
โทรทัศนลดนอยลงอยางตอเนื่องเชนกัน แตอยางไรก็ดี สื่อโทรทัศนยังคงเปนสื่อที่มีอิทธิพลสูงตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและ
บริการ การโฆษณาสินคาและบริการผานทางโทรทัศนนั้นเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยกระตุนการบริโภคสินคาและบริการ
ของประชาชน เนื่องจากสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง ทุกเพศ ทุกวัย โดยไมมีขอจํากัดทางเทคโนโลยีที่ตองมี
อุปกรณการสื่อสารและอินเทอรเน็ตในการเขาถึงขอมูล และสามารถสรางการรับรูในตัวสินคาไปยังผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว 

 

ธุรกิจขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา 
 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการแพรภาพและเสียงในปจจุบันชวยใหการสงสัญญาณ และแพรภาพเนื้อหารายการ
โทรทัศนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีการแพรภาพที่ทันสมัยนี้ทําใหประชาชนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถรวมรับชมการ
ถายทอดสดการแขงขันกีฬา รายการแขงขันกีฬาฟุตบอล วอลเลยบอล บาสเกตบอล ฯลฯ ไดอยางพรอมเพรียงกัน รายการกีฬา
เกือบทุกประเภทจึงกลายเปนเนื้อหารายการโทรทัศนที่ไดรับความนิยมจากประชาชนทั่วโลกอยางลนหลาม จนทําใหมูลคาของ
สิทธิในการแพรภาพและเสียงรายการกีฬาเหลานี้เพิ่มสูงขึ้นหลายเทาตัว จะเห็นไดวาสิทธิการถายทอดสดกีฬาที่ไดรับความนิยม
และเปนที่นาสนใจไดกลายเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยเพิ่มระดับการแขงขันใหแกผูประกอบกิจการสื่อและโทรทัศนในยุคปจจุบัน   
หากบริษัทใดมีเนื้อหารายการโทรทัศนที่นาสนใจ เชน การแพรภาพรายการกีฬาที่ไดรับความนิยม บริษัทนั้นก็จะมีความไดเปรียบ
ในการแขงขันมากกวาบริษัทคูแขง 

 
  สิทธิการถายทอดสดกีฬาที่ไดรับความนิยมและเปนที่นาสนใจไดกลายเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยเพิ่มระดับการแขงขัน
ใหแกผูประกอบกิจการสื่อและโทรทัศนในยุคปจจุบัน ซึ่งทั้งผูซื้อ (ผูประกอบการชองรายการ ผูประกอบการสื่อโทรทัศน 
ผูประกอบการโทรคมนาคม) และผูขาย (สหพันธกีฬา, สมาคมกีฬา, สโมสรกีฬา) ตางมีความตองการที่จะซื้อและขายสิทธิดังกลาว 
และถึงแมวาสิทธิการแพรภาพและเสียงจะมีมูลคามหาศาล แตผูซื้อก็ไมมีความลังเลที่จะลงทุนเพื่อครอบครองสิทธินั้น เนื่องจาก
เล็งเห็นแลววาการถายทอดเนื้อหารายการที่ประชาชนชื่นชอบอยางเชนรายการกีฬาจะชวยเพิ่มความนิยมใหแกชองรายการของตน
และสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง 
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       ปญหาหลักของธุรกิจขายสิทธิถายทอดสดกีฬา คือ การลักลอบการสงสัญญาณรายการกีฬา ไมวาจะเพื่อประโยชนทาง
ธุรกิจ หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ ลวนแตสงผลกระทบตอเจาของสิทธิในการแพรภาพและเสียง โดยเฉพาะรายไดจากการโฆษณา
ระหวางการถายทอดสดรายการกีฬา ซึ่งการไดเปนเจาของสิทธิในสัญญาณการแพรภาพและเสียงนั้นตองมีการลงทุนและจายเงิน
ซื้อมาในมูลคาสูง ดังนั้นฝายที่เกี่ยวของจึงตองรวมมือกันแกปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อปองกันไมใหมีการนําสัญญาณการถายทอดสดไป
ออกอากาศโดยมิไดรับอนุญาตหรือการแกไขกฎหมายใหทันสมัยมากขึ้นเพื่อใหสามารถคุมครองสิทธิในการแพรภาพและเสียงได
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 
ทั้งนี้บริษัทมีทีมงานที่แข็งแกรงและมีความสามารถในการดําเนินงานถายทอดสดที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับอยาง

กวางขวาง     จึงไดรับความไววางใจจากสหพันธวอลเลยบอลแหงเอเชีย (AVC) และสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย ให
เปนผูรับสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลทั้งในรมและชายหาดรายการใหญหลายรายการ และ
บริษัทยังไดติดตอเจรจากับเอเจนซีระดับโลกเพื่อเปนตัวแทนขายสิทธิถายทอดสดไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลกอีกดวย จึงคาดวา
ธุรกิจนี้จะสามารถสรางรายไดใหบริษัทไดอยางดี 
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

 
ปจจัยความเสี่ยงของบริษัทที่คาดวาจะมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนของผูลงทุนอยางมีนัยยะสําคัญมีดังนี้ 
 

1) ความเสี่ยงทางดานธุรกิจ 
 

ความเสี่ยงจากสภาวะตลาดสิ่งพิมพโดยรวมหดตัวทําใหชองทางการจําหนายหนังสือลดลง 
 เนื่องจากปจจุบันแนวโนมที่ผูบริโภคเสพสื่อสิ่งพิมพกระดาษนอยลงและหันไปสนใจสื่อออนไลนมากยิ่งขึ้น สงผลให
ตลาดสื่อสิ่งพิมพโดยเฉพาะสื่อนิตยสารไดรับผลกระทบมากกวาสื่ออื่น ทําใหนิตยสารหลายฉบับในตลาดตองปดตัวลง อยางไร   
ก็ตามบริษัทยังคงดําเนินธุรกิจหนังสือเปนธุรกิจหลัก ซึ่งสวนใหญเปนหนังสือประเภท “หนังสือเลม” ไดแก นิยาย หนังสือแปล 
นวนิยายกําลังภายใน ซึ่งมีกลุมผูอานโดยเฉพาะ และนักอานยังคงนิยมบริโภคหนังสือเลมที่พิมพดวยกระดาษ เนื่องจากจับตองได 
อานงาย และถนอมสายตากวาการอานผานสื่อดิจิทัล อยางไรก็ตามบริษัทก็ไดรับผลกระทบจากการที่รานหนังสือหลายแหงตอง
ปดตัวลง จากการที่สิ่งพิมพประเภทหนังสือพิมพและนิตยสารหลายฉบับปดตัวลง ทําใหชองทางการจําหนายหนังสือของบริษัท
ลดลง  บริษัทจึงไดขยายชองทางสูการจําหนายหนังสือออนไลนทางเว็บไซต siamintershop.com ผานชองทางของ lnwshop.com 
ซึ่งมีแนวโนมยอดขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 

ความเสี่ยงจากสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลนเขามามีอิทธิพลตอผูบริโภค 
 เนื่องจากปจจุบันสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลนเขามามีบทบาทตอผูบริโภคในสังคมไทยและทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น สงผลให

รายไดโฆษณาสื่อทีวีดาวเทียมและสื่อวิทยุของบริษัทลดลงอยางตอเนื่อง บริษัทตระถึงความเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของคนในสังคมที่กําลังจะกาวสูสังคมดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล บริษัทจึงเรงพัฒนาสื่อออนไลน
อยางเว็บไซต WWW.SMMSPORT.COM และพรอมเพิ่มชองทางการติดตามในธุรกิจโทรทัศนและวิทยุผานระบบออนไลนแบบ
เรียลไทม เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคสื่อที่ตองการรับรูขาวสารที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเค
ชันตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

ความเสี่ยงจากการเปดชองทีวีดิจิทัลทําใหคูแขงเขามาในตลาดสื่อทีวีเพิ่มขึ้น 
 จากการเปลี่ยนผานสูระบบทีวีดิจิทัลเปนการเปดโอกาสและผลักดันใหธุรกิจสื่อโทรทัศนมีการแขงขันที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นบริษัทซึ่งดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศนดาวเทียมกีฬา “SMMTV : Sports Channel”  ซึ่งเปนสถานีโทรทัศนที่นําเสนอคอน
เทนทเกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะ จึงมีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจากการที่ชองทีวีดิจิทัลเขามามีสวนแบงในตลาดธุรกิจโทรทัศน 
โดยอาจถูกดึงงบโฆษณาและบุคลากรไป อีกทั้งจํานวนผูชมทีวีดาวเทียมก็ลดลงเนื่องจากมีทางเลือกอื่นเพิ่มขึ้นทําใหรายไดโฆษณา
ลดลง 
 

 เพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาด บริษัทจึงมุงเนนใหทีมงานของ “SMMTV” ยกระดับภาพรวมของเนื้อหารายการหรือ
การนําเสนอคอนเทนทใหมีคุณภาพ มีความหลากหลาย และตรงกับความตองการของคนดูมากที่สุด พรอมกับปรับเปลี่ยนวิธีการ
โฆษณาที่หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ เพื่อให SMMTV สามารถครองความนิยมในกลุมผูชมที่ชอบรายการกีฬา  
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2) ความเสี่ยงดานการเงิน 
 

  ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 
  บริษัทมีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่ออันเกิดจากการที่ลูกหนี้การคาและคูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซึ่ง
กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท เพื่อปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับสินเชื่อดังกลาว บริษัทไดมีมาตรการควบคุมการใหสินเชื่อแก
ลูกคาอยางเหมาะสม รวมทั้งมีระบบการติดตามทวงถามหนี้ และสอบทานฐานะการเงินของลูกหนี้อยางสม่ําเสมอ อีกทั้งมีการ
ทบทวนวงเงินและระยะเวลาการใหสินเชื่อกับลูกหนี้ของบริษัทเปนประจําเพื่อปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม ดังนั้นฝายบริหารของ
บริษัทจึงเชื่อวาบริษัทจะไมไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการที่ลูกหนี้ไมปฏิบัติตามสัญญา 

 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น 
และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน และหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน  อยางไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทไดรับการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงจากสถาบันการเงิน ดังนั้นฝายบริหาร
ของบริษัทเชื่อวาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจะอยูในระดับที่สามารถบริหารจัดการได 

  

 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดทําสัญญาเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทเชื่อวาจะไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบ
การเงินของบริษัท ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงอยูในระดับต่ํา 
 

3) ความเสี่ยงดานการผลิตหนังสือเลม 
 

ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบประเภทกระดาษเพื่อจัดพิมพหนังสือเลม 
บริษัทจางโรงพิมพภายนอกเปนผูผลิตหนังสือใหบริษัท โดยบริษัทเปนผูจัดหาวัตถุดิบประเภทกระดาษให ซึ่งกระดาษ

เปนวัตถุดิบที่สําคัญในการพิมพหนังสือเลม และราคาของกระดาษมีการเปลี่ยนแปลงตามความตองการของตลาดและตามปริมาณ
การผลิตอยูตลอดเวลา อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อวัตถุดิบประเภทกระดาษใหเหมาะสมกับปริมาณการผลิต
หนังสือเลมของบริษัท และเนื่องจากหนังสือเลมที่บริษัทผลิตโดยเฉพาะกลุมนิยายแปล นิยายกําลังภายใน เปนกลุมเปาหมายที่มี
กําลังซื้อ บริษัทจึงสามารถปรับราคาจําหนายใหสอดคลองกับตนทุนการผลิตไดโดยไมไดรับผลกระทบมากนัก 
 

4) ความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น 
 

 ความเสี่ยงดานการทุจริตของพนักงานและสินคาสูญหาย 
 บริษัทดําเนินธุรกิจหนังสือเปนหลักจึงมีคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา จึงไดติดตั้งกลองวงจรปดที่คลังสินคาและศูนย
กระจายสินคา พรอมจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เพื่อคอยควบคุมดูแลมิใหพนักงานขโมยหนังสือออกจากคลังสินคาและ
ศูนยกระจายสินคา ดวยการตรวจคนพนักงานและบุคคลที่เขาออกภายในคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา นอกจากนี้ฝาย
ตรวจสอบภายในของบริษัทยังทําหนาที่ในการตรวจสอบ ควบคุม และกําหนดมาตรการปองกันมิใหพนักงาน ผูบริหาร ทุกระดับ 
รวมทั้งกรรมการของบริษัท กระทําการทุจริตใดๆ หรือนําขอมูลภายในไปใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองและผูอื่นโดย    
มิชอบ  
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โครงสรางผูถือหุน 
 
 
ผูถือหุนรายใหญ  

 

รายช่ือผูถือหุนที่ถือสูงสุด 10 รายแรก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน 
คิดเปนรอยละ 

ของจํานวนหุนทั้งหมด* 

1. นายอภินันท ฮอแสงชัย 72,150,000 22.32 

2. นายวิฑูรย นิรันตราย 51,853,993 16.04 

3. นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ 42,387,023 13.11 

4. นางพรพรรณ แซอึ้ง 7,417,800 2.30 

5. นางภัสสร ธีระสินธุ 7,250,000 2.24 

6. นายไพฑูร ชุติมากรกุล 6,933,333 2.15 

7. นายพิมาน เตียวตรานนท 6,584,900 2.04 

8. นายโกศล นิรันตราย 5,493,812 1.70 

9. นางสาวอุษา ศิลปเรืองวิไล 5,389,358 1.67 

10. นายกฤตพล ฮอแสงชัย 5,320,000 1.65 

รวม                          210,780,219 65.22 

 
ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผูถอืหุนบริษทั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 จัดทําโดย บริษทั ศนูยรับฝากหลกัทรพัย (ประเทศไทย) จาํกัด 

*จํานวนหุนทั้งหมด 323,211,005 หุน 
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นโยบายการจายเงินปนผล 
 

  

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
สํารองตามกฎหมายแลวในแตละป ทั้งนี้การจายเงินปนผลใหพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและการบริหารดวย 
อาทิ ฐานะและความแข็งแกรงทางการเงิน สภาพคลอง แผนการขยายธุรกิจ หรือแผนการลงทุน เปนตน ซึ่งการจายเงินปนผล
ดังกลาวขางตนจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

ในป 2561 จากผลการดําเนินงานป 2560 บริษัทงดจายเงินปนผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบ
การเงินจํานวน 78,749,427.29 ลานบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันศุกรที่ 27 เมษายน 2561) 
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โครงสรางองคกร 
 

 

ผูถือหุน 

   
  

    

   คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ 

 •  เลขานุการบริษัท 
    

  
• ตรวจสอบภายใน 

  
  

    

   
  

    
คณะกรรมการบริหาร 

   
  

    
   

  
    

ฝายทรัพยากรบุคคล 
        

ฝายกฎหมาย 

 
  

  

   
  

    

ธุรกิจหนังสือ 
        

ธุรกิจมัลติมีเดีย  
 

  
  

-กองบรรณาธิการ 
 

  
  

-สถานีวทิยุ “สปอรต เรดิโอ” 

-ฝายการผลิตและพัฒนาสินคา 
 

  
  

-สถานีโทรทัศนดาวเทียม “SMMTV” 
-ฝายการคลังและขอมูลสินคา 

 
  

  
-ศูนยขาว SMM 

 
-ฝายการตลาดและจําหนายสินคา   

  
-ศูนยเว็บไซต SMM SPORT 

-ฝายการขนสง 
 

  
  

-ส่ือใหม (New Media) 
-ฝายงานตางประเทศ 

 
  

    

   
  

    

สายงานการเงินและบัญชี 
        

สายงานขายสื่อโฆษณา 

 
  

  
-ฝายการเงิน 

 
  

  
-โฆษณาสื่อส่ิงพมิพ 

-ฝายบัญช ี
 

  
  

-โฆษณาสื่อมัลตมิีเดีย 
-ฝายจัดซ้ือและธุรการ 

 
  

    
-ศูนยคาสงหนังสือ 

 
  

    
   

  
    

สายงานบริหารสวนกลาง 
        ธุรกิจขายสิทธิถายทอดสด 

    
และบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา 

-ฝายพัฒนาธุรกิจ/ธุรกิจยอยอื่นๆ 
   

-ขายสิทธิถายทอดสด 
-ฝาย New  Business 

    
-จัดกิจกรรม 

 
-ฝายวางแผนการลงทุน 
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การจัดการ 
 
โครงสรางกรรมการบริษัท 
 

บริษัทมีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 
 
1) คณะกรรมการบริษัท 

 
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จํานวน 12 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสฤษฎกุล แจมสมบูรณ ประธานกรรมการ 

2. นายวิฑูรย นิรันตราย กรรมการ 

3. นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ กรรมการ 

4. นางธัญญรัตน สิทธิ์ธนาวิธาน กรรมการ 

5. นายปราชญ ไชยคํา กรรมการ 

6. นายกิตติวัฒน นิรันตราย กรรมการ 

7. นายวิรัตน ทีฆพุฒิสกุล กรรมการ 

8. นางสาวภูษณาภรณ เกษเมธีการุณ กรรมการ 

9. นายไพฑูร ชุติมากรกุล กรรมการ 

10. นายกิตติ ชีนะเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

11. นายดําฤทธิ์ วิริยะกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

12. นางแสงทิพย ยิ้มละมัย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
 กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายวิฑูรย นิรันตราย หรือ นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ หรือ นางธัญญ
รัตน สิทธิ์ธนาวิธาน หรือ นายกิตติวัฒน นิรันตราย คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวย

ความซื่อสัตยสุจริต และใชความรูความสามารถและประสบการณใหเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
2. กําหนดนโยบายแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทใหถูกตองตามกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับของหนวยราชการที่เกี่ยวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูที่เกี่ยวของทุกฝายและบริหารงาน
อยางโปรงใส ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

3. กํากับดูแลฝายจัดการใหดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและรายงานเรื่องที่มีสาระสําคัญตอ
การดําเนินงานของบริษัท รายการระหวางบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
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4. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีผูตรวจสอบบัญชีภายในดูแล
การปฏิบัติงานและเปนผูติดตามการดําเนินงานและรวมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีอิสระ 
 5. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใต
การควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม หากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้นตองบันทึกความเห็น
ของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมใหชัดเจน ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  มีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอย 

6. มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัท และมีความตั้งใจที่จะดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง 
 7. จะตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูล
ตอนักลงทุนอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐานและความโปรงใส 
 8. พิจารณาการอนุมัติแผนการดําเนินธุรกิจรายได รายจายประจําป รวมทั้งแผนการลงทุนหรือการรวมทุนที่สอดคลอง
กับความเจริญเติบโตของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทมีอํานาจ
ดําเนินการเรื่องตางๆ ของกิจการไดเอง แตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนกอน 
 8.1 การสรางภาระผูกพันหรือแผนงานที่ตองลงทุนเกินกวา 50 ลานบาท 
 8.2 เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุนและในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 8.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
 8.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
 8.2.3 การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น 
 8.2.4 การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท 
 8.2.5 การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท 
 8.2.6 การควบหรือเลิกบริษัท 
 8.2.7 เรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
 8.3 การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดสวนเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 
การสรรหากรรมการ 
 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท การคัดเลือกบุคคลที่จะ
แตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แตคณะกรรมการจะ
รวมกันพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อเสนอตอผูถือหุน อยางไรก็ตามบริษัทไดกําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัทดังนี้ 
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 1. กรรมการของบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของ
ที่ประชุมผูถือหุน 
 2. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกบัสวนหนึ่งในสาม 
 3. กรรมการซึ่งจะลาออกระหวางปที่ 1 และ 2 จะตัดสินโดยใชวิธีจับฉลาก ในปตอๆ ไป กรรมการซึ่งจะลาออกจะ
พิจารณาจากระยะเวลาการทํางานที่ยาวนานที่สุด แตสามารถกลับมาอยูในตําแหนงในปถัดไป 
 4. ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนมีมติใหกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตําแหนงกอนถึงกําหนดตามวาระดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 5. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
 6. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 5 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็
ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได จํานวนกรรมการจะไดรับการแตงตั้งเปนสัดสวนเดียวกับคะแนนเสียง 
หากคะแนนเสียงของกรรมการเทากัน ประธานกรรมการจะเปนผูตัดสินช้ีขาด 
 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดแก 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายกิตติ  ชีนะเกตุ* ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายดําฤทธิ์ วิริยะกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นางแสงทิพย ยิ้มละมัย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
หมายเหตุ : *นายกิตติ ชีนะเกตุ เปนผูที่มีความรูและประสบการณในการทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 

 
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีโดย
คํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชี รวมถึงประสบการณของ
บุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีบริษัท 

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท  
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(6) จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
3) คณะกรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดวยกรรมการ จํานวน 8 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดแก 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายวิฑูรย นิรันตราย ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ 

2. นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

3. นายสฤษฎกุล แจมสมบูรณ กรรมการบริหาร 

4. นางธัญญรัตน สิทธิ์ธนาวิธาน กรรมการผูจัดการ สายงานบริหารบัญชีและการเงิน 

5. นายปราชญ ไชยคํา กรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจ SPORT & MULTIMEDIA 

6. นายกิตติวัฒน นิรันตราย กรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจหนังสือ 

7. นายวิรัตน ทีฆพุฒิสกุล รองกรรมการผูจัดการ สายงานสิ่งพิมพการตูน 

8. นางสาวภูษณาภรณ เกษเมธีการุณ รองกรรมการผูจัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา 

 
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
(1) เปนประธานของผูบริหารทั้งปวง และเปนผูรับนโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผูถือหุนมาปฏิบัติ 
(2) ปฏิบัติงานและดําเนินกิจการใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 
(3) ในกรณีที่ เรื่องหรือรายการที่มีสาระสําคัญอันอาจจะมีผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญใหนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(4) ติดตามและดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและนโยบายที่กําหนด 
(5) พิจารณาและสรุปความเห็นตอแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหมในขั้นตน รวมทั้งการไดมา/จําหนายไปของ

สินทรัพย ในมูลคาเกินกวา 80 ลานบาท กอนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอผูถือหุนตอไป 
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(6) พิจารณา กํากับดูแล และควบคุมการใชจายเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในกรณีใชจายเกินกวา
งบประมาณหรือรายการที่อยูนอกเหนืองบประมาณตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 
(8) มีอํานาจอนุมัติกิจการตางๆ ที่กลาวมา ยกเวนการมอบอํานาจดําเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหวางกันตามนิยาม

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
(9) มีอํานาจพิจารณาการกูยืม หรือใหกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเขาเปนผูค้ําประกัน 

โดยใหกรรมการผูจัดการเปนผูเสนอการอนุมัติรายการตามที่กลาวมาขางตนตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติโดยเฉพาะเงินกู
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแตเพียงผูเดียว 

 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
(1) เปนผูรับนโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผูถือหุนมาปฏิบัติ 
(2) ปฏิบัติงานและดําเนินกิจการใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 
(3) พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติของแตละฝายงาน 
(4) ในกรณีที่ เรื่องหรือรายการที่มีสาระสําคัญอันอาจจะมีผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญใหนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(5) ติดตามและดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและนโยบายที่กําหนด 
(6) พิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตางๆ ที่เกินจากอํานาจการสั่งการของฝายนั้นๆ  
(7) พิจารณาและสรุปความเห็นตอแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหมในขั้นตน รวมทั้งการไดมา/จําหนายไปของ

สินทรัพยในมูลคาตั้งแต 50 ลานบาทถึง 80 ลานบาท เสนอตอประธานเจาหนาที่บริหาร กอนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอ
ผูถือหุนตอไป 

(8) พิจารณา กํากับดูแล และควบคุมการใชจายเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในกรณีใชจายเกินกวา
งบประมาณหรือรายการที่อยูนอกเหนืองบประมาณตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

(9) มีอํานาจจัดจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน 
เงินโบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตําแหนงผูจัดการและระดับต่ํากวาผูจัดการ 

(10) ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 
(11) มีอํานาจอนุมัติกิจการตางๆ ที่กลาวมา ยกเวนการมอบอํานาจดําเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหวางกันตามนิยาม

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
(12) มีอํานาจพิจารณาการกูยืม หรือใหกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเขาเปนผูค้ํา

ประกัน กรรมการผูจัดการจะเปนผูเสนอการอนุมัติรายการตามที่กลาวมาขางตนตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติโดยเฉพาะ
เงินกูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแตเพียงผูเดียว 
 

คาตอบแทนกรรมการ 
เนื่องจากบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจึงรวมกันกําหนดคาตอบแทน

แกกรรมการในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจและใหเกิดความเหมาะสมตอความรูความสามารถและหนาที่ความ
รับผิดชอบ โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 
เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,320,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนเดียวกับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 และป 2559 ประกอบดวย 

- เบี้ยประชุมกรรมการ  (เฉพาะกรรมการที่ไมใชกรรมการบริหาร)  
- คาตอบแทนอื่นๆ ประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง คารับรอง คาพาหนะ และอื่นๆ  

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรการจายคาตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กําหนด   
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คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทในป 2561 และ 2560 

รายชื่อ 
จํานวนเงิน (บาท) 

ป 2561 ป 2560 

1. เบี้ยประชุมกรรมการ   
1) นายสฤษฎกุล แจมสมบูรณ - - 

2) นายวิฑูรย นิรันตราย - - 

3) นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ - - 

4) นางธัญญรัตน สิทธิ์ธนาวิธาน - - 

5) นายปราชญ ไชยคํา - - 

6) นายกิตติวัฒน นิรันตราย - - 

7) นายวิรัตน ทีฆพุฒิสกุล - - 

8) นางสาวภูษณาภรณ เกษเมธีการุณ - - 

9) นายไพฑูร ชุติมากรกุล 10,000 10,000 

10) นายกิตติ ชีนะเกตุ 15,000 15,000 

11) นายดําฤทธิ์ วิริยะกุล 10,000 10,000 

12) นางแสงทิพย ยิ้มละมัย 10,000 - 

รวม 45,000 35,000 

2. คาตอบแทนอื่น 720,000 600,000 

                                      รวมทั้งสิ้น 765,000 635,000 
 
 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 
 

คาตอบแทนของคณะกรรมการบริหารของบริษัทในป 2561 และ ป 2560  

ประเภทของคาตอบแทน ป 2561 (8 ทาน) ป 2560 (8 ทาน) 

เงินเดือน 9,925,336.00 11,488,571.00 

โบนัส+เบี้ยเลี้ยง (พิเศษ) - - 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 162,967.52 177,750.22 

ผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน 600,881.00 (397,522.00) 

อื่นๆ 60,000.00 60,000.00 

รวม 10,749,184.52 11,328,799.22 
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เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งให นางสาวพิมพขวัญ มงคลรบ ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท โดยกําหนดหนาที่และ
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ 
 

หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 เลขานุการบริษัทจะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 
 
 1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้ 

ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท 
ค. หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 
 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตาม
มาตรา 89/14 ใหประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับ
รายงานนั้น 

 

3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 
นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหนาที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้ 
• ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ และขอพึงปฏิบัติดานการกํากับดูแลในการดําเนินกิจกรรม

ของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย 
• ทําหนาที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน 
• ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถือหุน 
• ติดตอติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน สํานักงาน ตลาดหลักทรัพยฯ และดูแลการเปดเผยขอมูลและ

รายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กํากับดูแลและสาธารณชน ใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย 
• จัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหคําแนะนําแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม 
• หนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท 
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การกํากับดแูลกิจการ 
 

บริษัทมีนโยบายในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอยางจริงจัง โดยบริษัทเชื่อมั่นวาการมีมาตรฐานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปรงใส และยึดมั่นในหลักจริยธรรมจะทําใหบริษัทเปนที่ยอมรับและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน 
นักลงทุน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมากขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได
กําหนดการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังตอไปนี้ 

 

สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders) 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไมกระทําการใดๆ อันเปน

การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน รวมถึงอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิเรื่องตางๆ  โดยบริษัทไดกําหนด
แนวทางการดําเนินงานตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจวาผูถือหุนไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

คณะกรรมการของบริษัทไดใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุนเปนอยางยิ่ง โดยในการประชุมผูถือหุนของบริษัทจะมี
กรรมการเขารวมประชุมดวย โดยระหวางการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัท สอบถามแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะขอคิดเห็นหรือแนวทางตางๆ อยางเทาเทียมกัน และจะไดทําการ
บันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูล
ประกอบการประชุมลวงหนาตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทใหความสําคัญวาผูถือหุนทุกทาน คือ เจาของบริษัทผูหนึ่ง  ฉะนั้น
บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุม และบริษัทยังให
ความสําคัญกับทุกๆ เรื่องของผูถือหุนที่ออกความคิดเห็น 

บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และทันการณ ใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยาง
ทั่วถึง  

 

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ จึงไดกําหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยมุงเนนใหความสําคัญตอการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน เนนความโปรงใส การคํานึงถึง
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย การใหความสําคัญตอระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การเปดเผย
ขอมูล และการกํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรม
ทางธุรกิจ 

ในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาตามที่กฎหมาย
กําหนด มีการบันทึกการประชุมอยางถูกตองครบถวน พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการตรวจสอบการดําเนินการ 
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมโดยเทาเทียมกัน บริษัทใหความสําคัญวาผูถือหุนทุกทาน คือ เจาของบริษัทผูหนึ่ง  
ฉะนั้นบริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุม และ
บริษัทยังใหความสําคัญกับทุกๆ เรื่องของผูถือหุนที่ออกความคิดเห็น 

ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือคณะกรรมการอิสระใชสิทธิ
ลงคะแนนแทนได โดยการมอบฉันทะนั้น บริษัทจะจัดสงรายละเอียดและเงื่อนไขการมอบฉันทะในการเขารวมประชุมไวใน
เอกสารเชิญประชุมผูถือหุน 
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บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders) 
บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ประกอบดวย กลุมพนักงาน ผูบริหาร เจาหนี้ ผูถือหุน ลูกคา คู

คา รวมถึงสังคมโดยรวมอยางเหมาะสม และจะใหมีการรวมมือกันระหวาง ผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ ตามบทบาทและหนาที่ 
เพื่อใหกิจการของบริษัทดําเนินไปดวยดี มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝาย โดยที่บริษัทไดกําหนด
แนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณของบริษัท และไดเสริมสรางความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนิน
กิจการตอไปไดดวยดี มีความมั่นคง เพื่อสรางความสําเร็จในระยะยาว 

เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอ หรือรองเรียนในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทไวบนเว็บไซตของบริษัท 
(www.smm.co.th) 

 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 
การเปดเผยขอมูลของบริษัทนั้น นอกจากการเปดเผยขอมูลตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดแลว 

บริษัทจะจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่มีความสําคัญของกลุมบริษัท รายงานทางการเงิน รวมถึงนโยบายและโครงสราง
การกํากับดูแลกิจการ โดยผานทางแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) รายงานประจําป (56-2) และเว็บไซตของบริษัท  

การเปดเผยขอมูลทางการเงินของบริษัท โดยเฉพาะสวนของงบการเงิน ตองผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ที่ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท กอนเปดเผยแกผูถือหุน เพื่อใหนักลงทุน
และผูถือหุนเกิดความมั่นใจในความถูกตองของขอมูลสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทไดดูแลรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ โดยคํานึงผลประโยชนของ
บริษัทเปนหลัก หากบริษัทมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให
ความเห็นรายการดังกลาว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหนาที่ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวน
ไดเสียของบริษัทอีกดวย 

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและขอมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบ

การเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งดานทักษะ ประสบการณ และ
ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอบริษัท โดยปจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 ทาน 
แบงเปนดังนี้ 

-      กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 8 ทาน 
- กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 4 ทาน ในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน  
คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทและกํากับดูแลใหฝาย

บริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดแกกิจการ และความ
มั่นคงสูงสุดแกผูถือหุน นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบไวอยางชัดเจนอีกดวย โดยที่ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการของบริษัท ไมไดเปนบุคคลเดียวกัน อีกทั้ง
มีการแบงแยกบทบาทหนาที่การกํากับดูแลและการบริหารออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจและสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการที่
เปนอิสระจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

 นายกิตติ ชีนะเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 นายดําฤทธิ์ วิริยะกุล กรรมการตรวจสอบ 
 นางแสงทิพย ยิ้มละมัย กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการสอบถามรายงานทางการเงินของ
บริษัทกอนเสนอตอคณะกรรมการ  ประสานงานฝายตรวจสอบภายในบริษัทรวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลของ
ระบบการควบคุมดูแลภายในบริษัท สอบถามและพิจารณารายการซึ่งอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน และพิจารณารายการ
ระหวางกัน รวมทั้งติดตามใหมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ โดย
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานเห็นชอบใหจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท หรืออยางนอยปละ 4 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทไดใหความสําคัญตอขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบบัญชี เพื่อใหมีการพัฒนา
ระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

คาตอบแทนกรรมการไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจน
ความรับผิดชอบและไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกป คาตอบแทนผูบริหารคณะกรรมการบริษัทไดใหนโยบายในการ
กําหนดคาตอบแทนใหแกผูบริหารโดยคํานึงถึงหลักความยุติธรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผูบริหารที่มีคุณสมบัติที่
ตองการ โดยสามารถสรางแรงจูงใจใหมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี 

บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมออยางนอยทุกๆ 3 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระอยางชัดเจน และมีการสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอน
การประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลเพียงพอกอนเขารวมประชุม และไดมีการจดบันทึกและ
จัดทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได    
 

ตารางแสดงรายละเอียดจํานวนครั้งที่เขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทในป 2561 

ชื่อ-นามสกุล จํานวนครั้ง 

1. นายสฤษฎกุล แจมสมบูรณ 5/5 

2. นายวิฑูรย นิรันตราย 5/5 

3. นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ 5/5 

4. นางธัญญรัตน สิทธิ์ธนาวิธาน 5/5 

5. นายปราชญ ไชยคํา 5/5 

6. นายกิตติวัฒน นิรันตราย 5/5 

7. นายวิรัตน ทีฆพุฒิสกุล 5/5 

8. นางสาวภูษณาภรณ เกษเมธีการุณ 5/5 

9. นายไพฑูร ชุติมากรกุล 5/5 

10. นายกิตติ ชีนะเกตุ 5/5 

11. นายดําฤทธิ์ วิริยะกุล 5/5 

12. นางแสงทิพย ยิ้มละมัย 4/5 
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ความรับผดิชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities) 
 

1. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
 

 บริษัทยึดมั่นในเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจภายใตจริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
เปนองคกรธุรกิจที่รับผิดชอบดวยการทําหนาที่ผลิตสื่อช้ันนําควบคูไปกับการทําหนาที่รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจควบคูกับความรับผิดชอบตอสังคมนั้น จะสามารถสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจ  
 คณะกรรมการบริษัทไดนําหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาเปนแนวทางในการกํากับดูแลกิจการและสงเสริม
ใหบริษัทเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการบริหารจัดการและดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

บริษัทไดยึดมั่นในเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจดวยจิตสํานึกรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตอผูมีสวนได
เสียโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได การเปดเผยขอมูลอยางมีคุณภาพ การสราง
มูลคาเพิ่มแกกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การสงเสริมการปฏิบัติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารและพนักงาน 
และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

 

2. การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 
 

2.1) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ 
เพื่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอยางเติบโตและยั่งยืน บริษัทไดดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย โปรงใส มี

คุณธรรม และจริยธรรม บริษัทยึดมั่นในการบริหารจัดการและดําเนินธุรกิจดวยจิตสํานึกและจรรยาบรรณในการดําเนินงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส รวมทั้งการปฏิบัติภายใตกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดเสมอมา ดังจะเห็นไดจากการให
ความสําคัญกับการบันทึกบัญชีที่ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การใชงบประมาณอยางเหมาะสม ประหยัด 
โปรงใส และเนนย้ําใหพนักงานทุกระดับใหปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ และใหความรวมมือในการตรวจสอบตามกระบวนการ
ควบคุมภายในของบริษัทอยางเครงครัด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายตรวจสอบภายในเปนผูควบคุม ดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบในกระบวนการทํางานของทุกหนวยงาน เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานตามขั้นตอนภายในมีความถูกตอง โปรงใส 
ปราศจากขอขัดแยงและผลประโยชนทับซอน และเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน 
 

2.2) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของพนักงานทุกระดับช้ัน โดยสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาความรู ความสามารถของ

พนักงานทุกระดับช้ันอยางตอเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหแกพนักงาน เปนตน บริษัทจัดใหมีสวัสดิการ
ที่เหมาะสมแกพนักงาน อาทิ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผอนประจําป ชุดฟอรมพนักงาน เงิน
สวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรคอยางนอยปละ 1 ครั้ง เปนตน เพื่อเปนสวัสดิการและสงเสริมความสามัคคี
ในองคกร บริษัทใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละคน สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและพัฒนาการทํางานของบริษัท และใหความสําคัญตอ
การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอยางเครงครัด ตลอดจนจัดใหมีการดูแลใหเกิดสภาพแวดลอม และ
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน 
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2.3) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
บริษัทมุงมั่นที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ถูกตองตามกฎหมาย ในราคาที่

สมเหตุสมผล โดยใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาอยางถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามเงื่อนไขความรับผิดชอบ
ที่ตกลงกับลูกคาอยางเครงครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เปนความลับของลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ   

 

ธุรกิจสิ่งพิมพ บริษัทผลิตสิ่งพิมพโดยใชวัตถุดิบกระดาษจากบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตไมทําลายสิ่งแวดลอม 

 

ธุรกิจมัลติมีเดีย บริษัทประกอบกิจการในการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ Satellite TV Free to Air ที่ไมเก็บ
คาบริการรายเดือน โดยการผลิตรายการ สรางสรรคนําเสนอรายการที่ดีมีคุณภาพ พรอมทั้ง
สงเสริมขอคิด แงคิด สติเตือนใจในการชวยสรางความเขมแข็งใหกับเยาวชน ครอบครัว 
และสังคมไทย และคืนกําไรกลับสูสังคมดวยการลงทุนในการพัฒนารายการตาง ๆ ใหมี
คุณภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ตลอดจนการรวมสนับสนุนสงเสริมองคกรหรือมูลนิธิเพื่อการกุศล
ตาง ๆ 

 

2.4) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
 คณะกรรมการบริษัทไดรวมประกาศนโยบายและเจตนารมณในเรื่องการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับคอรรัปช่ัน 
เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ  แนวทางปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อ
ปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันกับทกุกิจกรรม  และเพื่อใหการตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดานการทุจริต
คอรรัปช่ันไดรับการพิจารณาและปฏิบัติอยางรอบคอบ  บริษัทจึงไดจัดทํา  “นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน” เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจและพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยนื 
 

• คํานิยายตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
 คอรรัปช่ัน  หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให สัญญา มอบให ใหคํามั่น เรียกรอง หรือ
รับ  ซึ่งทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งไมเหมาะสม กับเจาหนาที่ของรัฐ  หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผูมีหนาที่
ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ อันเปนการไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ  
หรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรม
ประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคา ใหกระทําการได 
 

• นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น   
 หามกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานของบริษัทดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปช่ันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ
ทางออม ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ  และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ันนี้อยางสม่ําเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ
ขอกําหนดของกฎหมาย 
 

• หนาที่ความรับผิดขอบ 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการ

ตอตานคอรรัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน
และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมขององคกร 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี  ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล  มีความรัดกุม 
เหมาะสม  ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

3. กรรมการผูจัดการ มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบและใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน   เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย  รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
มาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  ระเบียบ  ขอบังคับและขอกําหนดของกฎหมาย 

4. หนวยงานตรวจสอบภายใน  มีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยาง
ถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ  ระเบียบปฏิบัติ และขอกําหนดของกฎหมาย เพื่อใหมั่นใจวามีระบบ
ควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความเสี่ยงดานทุจริตคอรรัปช่ันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

• แนวทางปฏิบัติ  
1. กรรมการบริษัท  ผูบริหาร  รวมถึงพนักงานทุกระดับ  ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปช่ันและ

จรรยาบรรณของบริษัทโดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปช่ัน ทั้งทางตรงและทางออม 
2. พนักงานทุกระดับตองไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําทุจริตคอรรัปช่ันเกี่ยวของกับบริษัท  ตองแจง

ใหผูบังคับบัญชาทราบ  และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆหากมีขอสงสัยใหปรึกษาผูบังคับบัญชา  หรือบุคคล
ที่ถูกกําหนดใหมีความรับผิดชอบ   ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ตามที่กําหนดไว 

3. บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องทุจริตคอรรัปช่ันที่เกี่ยวกับบริษัท  โดยใช
มาตรการคุมครองผูรองเรียน 

4. ผูที่กระทําทุจริตคอรรัปช่ัน เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯซึ่งตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่บริษัทกําหนดไว หรืออาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

5. บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร เกี่ยวกับเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ันนี้ 

6. บริษัทมุงมั่นที่จะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาการทุจริตคอรรัปช่ันเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดทั้งการทํา
ธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

 

2.5) กระบวนการจัดทํารายงาน 
 บริษัทใชแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนมาตรฐานใน
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง และครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจะ
ชวยใหบริษัทสามารถพัฒนาการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมไดครอบคลุมและจุดเริ่มตนที่จะพัฒนาสูรายงานใน
ระดับสากลตอไป 
 

3. กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
 
 บริษัทมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในฐานะองคกรธุรกิจที่รับผิดชอบ ทั้งในชุมชนที่อยู
นอกพื้นที่ หรือชุมชนในพื้นที่รอบกิจการของบริษัท ดวยการเขาไปรวมทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม รวมทั้ง
รวมสนับสนุนสมทบทุนการบํารุงหนวยงานหรือองคกรสาธารณกุศล รวมทั้งศาสนสถานตางๆ  
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• สนับสนุนของขวัญ-ของรางวัลในกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2561 ขององคกร หนวยงานตางๆ อาทิ 
- มอบหนังสือเปนของขวัญในกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแหงชาติประจําป 2561 ณ ศูนยเยาวชนคลองเตย 
- มอบหนังสือเปนของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2561 ของสํานักงานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 

ณ สวนวชิรเบญ จทัศ (สวนรถไฟ) 
- มอบหนังสือเปนของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2561 “วันเด็กเปนใหญ” ณ บริษัท โรงงาน

ฟุตบอลลไทยสปอรตติ้งกูดส จํากัด  
 

• มอบหนังสือสนับสนุนกิจกรรมปนน้ําใจสูสังคม ครั้งที่ 5 ปที่ 6 จัดโดยชมรมรถตูเพื่อสวนรวมแหงประเทศไทย ณ 
โรงเรียนบานสี่เหลี่ยม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย 

 
• รวมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการบํารุงพระพุทธศาสนา วัด และสถานปฏิบัติธรรมตางๆ อาทิ 

- รวมเปนเจาภาพทอดกฐิน ณ ณ วัดแดงประชาราษฎร จังหวัดนนทบุรี 
- รวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี ณ วัดแดงประชาราษฎร จังหวัดนนทบุรี 

 
• จัดกิจกรรมฉายหนังกลางแปลงและมอบของอุปโภค-บริโภคใหกับประชาชนในชุมชนซอยลาดพราว 48  
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การดูแลเรือ่งการใชขอมูลภายใน 
 

 
ในการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในนั้น บริษัทมีนโยบายหามมิใหผูบริหารนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ

ประโยชนสวนตน  ซึ่งรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยไดแจงนโยบายของบริษัทและกฎเกณฑแนวทางปฏิบัติ
และขอเสนอแนะของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหผูบริหาร
ทุกทานทราบ พรอมทั้งกําหนดใหผูบริหารตองรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทใหบริษัททราบโดยทันที และไดรวบรวม
รายงานเหลานั้น (หากมี) แจงใหคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยเฉพาะอยางยิ่งการหามมิใหผูบริหารนําขอมูล
ภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน และหามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูล
ภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนที่งบ
การเงินเผยแพรตอสาธารณชน  นอกจากนี้บริษัทไดกําหนดใหผูบริหารมีหนาที่จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน 
ของคูสมรส และของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะในบริษัทจดทะเบียนที่ตนเปนผูบริหารตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานของฝายบริหาร และฝายตรวจสอบเกี่ยวกับความ

พอเพียงของระบบการควบคุมภายในดานตางๆ 5 ประการ คือ 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
4. ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองคกร (Information and Communication) 
5. การติดตามและการประเมินผล (Monitoring) 

 
โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบอยางใกลชิดเพื่อทราบความเปนไปของการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การสื่อสารขอมูล และการติดตามแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ตลอดจนการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการดําเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท ติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุถึง
เปาหมายที่วางไว รวมทั้งควบคุมการดูแลธุรกรรมที่ทํากับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
อยางเพียงพอ มิใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยงกัน 

 
จากการควบคุมดูแลกิจการของบริษัทดังกลาวขางตน คณะกรรมการของบริษัทไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของ

ระบบการควบคุมภายใน ทั้งในดานการบริหารและดานการบัญชีแตอยางใด และมีความเชื่อวาการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
อยางพอเพียง 
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สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม  โดยบริษัทไดจัดใหมี
บุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแล
การดําเนินงานของบริษัทอยางเพียงพอ เพื่อใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดย 
มชิอบหรือโดยไมมีอํานาจ  รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคลที่เกี่ยวโยงกัน สําหรับการควบคุมภายใน
หัวขออื่นๆ คณะกรรมตรวจสอบเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน 
 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตั้งใหนางสาวณัฐกมล ศรียศ เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของ
บริษัท เนื่องจากเปนผูมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติงานดานการบัญชี ผานการอบรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน และการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาการตางๆ ในงานดานตรวจสอบภายในและบัญชีอยางสม่ําเสมอ 
 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวณัฐกมล  ศรียศ  
วุฒิการศึกษา     -  ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  บช. บ 
     -  ประกาศนียบัตรดานการตรวจสอบ ปส. 
     -  วุฒิบัตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 

ประสบการณการทํางานและการฝกอบรมที่เก่ียวของ 
- ปฏิบัติงานดานตรวจสอบบัญชี  
- ปฏิบัติงานดานการบัญชี 
- อบรมโครงการ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
- การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาการตางๆ ในงานดานตรวจสอบภายในและดานบัญชีอยางสม่ําเสมอ 
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 
- ปฏิบัติงานวิเคราะหงบการเงิน 

  

หนาที่หลักและความรับผิดชอบ 
1. วางแผนการตรวจสอบประจําป  ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ตองตรวจสอบ   
2. บริหารงานและกํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตามเปาหมาย  วัตถุประสงค และแผนการตรวจสอบที่วางไว 
3. จัดทําแนวการตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององคกร 
4. จัดใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
5. จัดทํารายการผลการตรวจสอบ  พรอมทั้งขอเสนอและเสนอผูเกี่ยวของเพื่อทําการแกไขปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติ

ตามขอเสนอแนะ 
6. จัดทํารางรายงานเสนอผูที่เกี่ยวของและสรุปรายงานเสนอแกผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 
7. คัดเลือกบุคคลากรเมื่อขาด 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
9. ประสานงานกับผูรับตรวจและผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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รายการระหวางกัน 
 

บริษัทมีรายการระหวางกันกับบุคคลและบริษัทที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินป 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

 

บุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ ลักษณะของรายการ 

หางหุนสวนสามัญ 

แลนดแอนดโฮม 

 

หุนสวน 2 ทาน 

เปนกรรมการรวมกัน 

 

 

 

 

การเชาอาคาร

สํานักงาน 

- การเชาอาคารสํานักงาน  

       * ณ 31 ธ.ค. 2560 จํานวน 0.66 ลานบาท  

  * ณ 31 ธ.ค. 2561 จํานวน 0.17 ลานบาท 
 

- เงินประกันการเชาอาคารสํานักงาน        

       * ณ 31 ธ.ค. 2560 จํานวน 0.30 ลานบาท 

       * ณ 31 ธ.ค. 2561 จํานวน    -    ลานบาท 

 

1. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 
- รายการเชาอาคารสํานักงานระหวางบริษัท และหางหุนสวนสามัญ แลนดแอนดโฮม 
- การเชาอาคารสํานักงาน โดยใชอัตราคาเชาตามราคาประเมินจากบริษัทประเมินอิสระ 

 
2. มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนในกรณีที่มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต บริษัทจึงจัดใหมีการ
กําหนดประเภทรายการ ราคา และเงื่อนไขตางๆ ของแตละฝายใหชัดเจน เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปดเผยรายการ
ดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทํารายการระหวางกันซึ่งเปนรายการที่เปนปกติธุรกิจ กลาวคือ รายการที่
เคยเกิดขึ้นมากอน และเปนรายการที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัท และ/หรือเปนรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจําเปน ความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   

 
ในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่เปนรายการที่ไมเปนปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัท  

และอาจเปนรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  บริษัทจะดําเนินการใหคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ
พิจารณาในเบื้องตนกอนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเขาทํารายการ  บริษัทจะจัดใหมีการพิจารณาโดยผานที่ประชุมคณะกรรมการที่มี
กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม และมีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม 
โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหวางกันใดๆ  บริษัทจะไดใหผูเช่ียวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวาง
กันดังกลาว เพื่อนําไปรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทหรือผูถือหุนตามความเหมาะสม 
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3. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
ปจจุบันบริษัทดําเนินนโยบายในการเขาทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นดังไดกลาวมาแลว และจะปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกลาวตอไปในอนาคต  หากมีการเขาทํารายการระหวางกันที่เปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติ บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคา
และเงื่อนไขรายการตางๆ ใหชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบไดกับบุคคลภายนอก  ทั้งนี้บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทพิจารณาและใหแสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย   

 
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท และตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี   
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงิน 
 

1. ภาพรวมและการดําเนินงาน    
             บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายหนังสือประเภทการตูน พ็อกเกตบุก นวนิยายกําลังภายใน และนิตยสาร
ตางๆ รวมถึงการซื้อหนังสือจากสํานักพิมพอื่นมาจําหนายดวย โดยผานเอเยนตทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด และรานหนังสือ 
Chain Stores รวมทั้งรานคาสงของบริษัทเอง และธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งเปนธุรกิจรองของบริษัท คือธุรกิจผลิตสื่อวิทยุ และสื่อ
โทรทัศนดาวเทียม รวมทั้งสื่อเว็บไซต โดยดําเนินการผลิตรายการวิทยุ “สปอรต เรดิโอ” ออกอากาศ 24 ชม. ผานทางคลื่น FM 96 
MHz อีกทั้งยังไดเพิ่มชองทางการรับฟงทางอินเตอรเน็ต www.smmsport.com/radio และ แอปพลิเคชั่น 96 สปอรตเรดิโอ ใน Play 
Store ระบบแอนดรอยด และสื่อโทรทัศนดาวเทียมภายใตช่ือ “SMMTV” ในระบบ C-Band (จานดํา) คลื่นความถี่ 4040 MHz. 
Symbol Rate 30000 PSI ชอง 225, Dynasat ชอง 274, Infosat ชอง 166, Q-Sat ชอง 271, Idea Sat ชอง 272, Sun Box ชอง 100, 
Thaisat ชอง 166, Leotech ชอง 166 เปนตน และระบบเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศ และสื่อทางอินเทอรเน็ต, เว็บไซต อีกทั้งรายได
ขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดดานกีฬาและจัดกิจกรรมทั่วไป อาทิไดรับสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดของ 
Asian Volleyball Confederation (AVC) รวมทั้งธุรกิจยอย การรับจางผลิตหนงัสือ การจําหนายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 

ในป 2561 บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 361.65 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 89.42 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 19.82 
มีขาดทุนสุทธิ 183.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีขาดทุนสุทธิ จํานวน 78.75 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 133.20 
สาเหตุสําคัญที่สงผลใหขาดทุน เนื่องจากไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัวเทาที่ควร อีกทั้งผูบริโภคนิยมสื่อ
รูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น สงผลใหรายไดรวมไมเปนไปตามเปาหมาย โดยลดลงเกือบทุกธุรกิจ ดังนี้ ธุรกิจหนังสือ ลดลงรอยละ 
2.21  ธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย ลดลงรอยละ 9.31 ธุรกิจขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา ซึ่งเปนการตอยอดมาจาก
ธุรกิจมัลติมีเดีย ลดลงรอยละ 40.69 สวนใหญจะเปนการขายสิทธิถายทอดสดการแขงขันวอลเลยบอลระดับเอเชีย (AVC) ที่
สามารถถายทอดสดไปไดทั่วโลก รวมทั้งการถายทอดสดการแขงขันวอลเลยบอลรายการตางๆในประเทศไทย และธุรกิจยอย อาทิ
รับจางผลิตหนังสือ และจัดจําหนายสินคาเพื่อสุขภาพ ลดลงรอยละ 14.52 และรายไดอื่น เพิ่มขึ้นรอยละ 71.30 เปนรายไดเบ็ดเตล็ด
อื่นๆ อาทิ การขายเศษกระดาษจากการทําลายหนังสือ 

 

2. ผลการดําเนนิงาน 
 

รายไดจากการดําเนินงาน 
สําหรับป 2561 บริษัทมีรายไดรวม 361.64 ลานบาท เปนรายไดจากการขายและบริการ 341.05 ลานบาท ลดลงจากป

2560 จํานวน 98 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 22.32 และรายไดอื่น 20.60 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 8.57 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 71.30 รายไดแบงตามโครงสรางธุรกิจดังนี้ 
 

• ธุรกิจหนังสือ  
ในป 2561 บริษัทมีรายไดจากธุรกิจหนังสือ รวม 150.38 ลานบาท เปนหนังสือที่ผลิตเองและซื้อจากสํานักพิมพอื่น สวน

ใหญเปนหนังสือการตูนที่มีหลายเลมจบ และหนังสือพ็อกเกตบุก อาทิ นวนิยายจีน โดยรายไดธุรกิจหนังสือรวมลดลงจํานวน 3.40 
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.21 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัวเทาที่ควร สงผลใหการใชจายของผูบริโภคลดลง อีกทั้ง
พฤติกรรมผูบริโภคนิยมสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามบริษัทตระหนักถึงสภาพสังคมปจจุบันและไดปรับกลยุทธทางการตลาด
อยางตอเนื่อง อาทิ เพิ่มชองทางการจําหนายทางเว็บไซตและชองทางอื่นๆ มากขึ้น อีกทั้งการใหสั่งซื้อหนังสือลวงหนา (Preorder) 
กอนที่หนังสือจะผลิต พรอมปรับจํานวนพิมพใหเหมาะสม รวมทั้งปรับลดราคาและแพ็คชุด สําหรับสินคาอายุนาน เปนการระบาย
สินคาเกา เพื่อลดปริมาณสินคาและลดคาใชจายในการจัดเก็บ 
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• ธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย 
ในป 2561 บริษัทมีรายไดธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย 46.20 ลานบาท โดยแบงออกเปน รายไดจากสื่อวิทยุ, รายไดจากสื่อ

โทรทัศนดาวเทียม, รายไดจากสื่ออินเตอรเน็ต มีสัดสวนรายไดเทากับ 42:43:15 ตามลําดับ โดยรายไดลดลงจากป 2560 จํานวน 
4.74 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.31 จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวทั้งภายในประเทศและตางประเทศ อีกทั้งยังมีการเพิ่มขึ้น
ของสื่อทีวีดิจิทัลหลายชอง และการลดงบโฆษณาของผูผลิตสินคา แตบริษัทอยูในธุรกิจสื่อดานกีฬามานานกวา 20 ป และพัฒนา
คุณภาพของสื่อดานกีฬาอยูตลอดเวลา ทําใหลูกคาสวนหนึ่งยังคงเชื่อมั่นและใหการสนับสนุน 
 

• ธุรกิจขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา  
            ในป 2561 บริษัทมีรายไดธุรกิจขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา จํานวน 126.54 ลานบาท โดย
แบงเปนรายไดขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดดานกีฬา และจัดกิจกรรม โดยมีสัดสวนรายได เทากับ 83: 17 ตามลําดับ 
รายไดลดลงจากป 2560 จํานวน 86.79 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 40.69 เนื่องจากการแขงขันวอลเลยบอลภายในประเทศลดลง
บางรายการ และผูสนับสนุน(สปอนเซอร) ลดลงจากการที่เจาของสินคาลดงบโฆษณา  
 

• ธุรกิจยอย และ รายไดอ่ืน 
           ในป 2561 บริษัทมีรายไดธุรกิจยอย จํานวน 17.93 ลานบาท ลดลงรอยละ 14.52  โดยแบงเปนรายไดรับจางผลิตหนังสือ ,
ขายสินคาเพื่อสุขภาพ, บริการขอมูล E-Book และรายไดใหเชาสินทรัพย/บริการ มีสัดสวนรายไดเทากับ  61 :10 : 7 : 22 ตามลําดับ 
สวนใหญลดลงจากรายไดรับจางผลิตหนังสือ อาทิ รับจางผลิตหนังสือใหกับกลุมบริษัท ซีพีออลล และลดลงจากการขายสินคา
เพื่อสุขภาพ อาทิ ผลิตภัณฑเสริมอาหารน้ํามันรําและจมูกขาว ยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก ผลิตภัณฑดูแลผิวสําหรับผูมี
ปญหาผิวหนัง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ผูบริโภคลดการใชจาย 
             สําหรับรายไดอื่น จํานวน 20.60 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 8.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 71.30  เปนรายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
อาทิ การขายเศษกระดาษจากการทําลายหนังสือ, ขายสินคาบารเตอร รวมทั้งการปรับปรุงทางบัญชี อาทิ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นในป 2561 สวนใหญเกิดจากกําไรจากการจําหนายทรัพยสินที่เปนศูนยกระจายสินคา  
 

ตนทุนขาย 
ในป 2561 บริษัทมีตนทุนขายและบริการรวม  452.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 124.69 เทียบรายไดรวม และเมื่อเทียบกับ

ป 2560 มีมูลคาเพิ่มขึ้นจํานวน 65.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.31 และสัดสวนตนทุนรวมเทียบรายไดรวมป 2561 และ ป 2560 
มีสัดสวนรอยละ 124.69 และ 81.87 ตามลําดับ จากรายไดรวมที่ลดลง สงผลใหอัตราตนทุนเพิ่มขึ้น จากตนทุนสวนหนึ่งที่คงที่ 
สวนใหญเพิ่มขึ้นจากตนทุนธุรกิจหนังสือ เพิ่มขึ้นรอยละ 111.91 จากขาดทุนทางบัญชีจากการดอยคาสินคา จํานวน 47.07 ลาน
บาท และขาดทุนทางบัญชีจากการทําลายหนังสือ จํานวน 42.40 ลานบาท สําหรับตนทุนสื่อมัลติมีเดีย ตนทุนขายสิทธิถายทอดสด
และจัดกิจกรรมกีฬา และธุรกิจยอย มีตนทุนลดลงสอดคลองกับรายไดที่ลดลง โดยลดลงรอยละ 16.71 , 24.57 และ 19.33 
ตามลําดับ 
 

คาใชจาย 
ในป 2561 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร รวมทั้งสิ้น 104.25 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 21.30 ลาน

บาท หรือลดลงรอยละ 16.97 โดยลดลงสอดคลองกับรายไดรวมที่ลดลง และมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2561 
เทากับรอยละ 28.83 เมื่อเทียบกับรายไดรวม   

และตนทุนทางการเงิน ในป 2561 จํานวน 25.39 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 5.28 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
17.22 จากการไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยและมีการชําระสินเชื่อบางสวนตามเงื่อนไข สงผลใหสินเชื่อสถาบันการเงินลดลง และ
ดอกเบี้ยจายลดลง 
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กําไรสุทธิ 
ผลการดําเนินงานในงบการเงินรอบป 2561 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 183.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีขาดทุนสุทธิ 

จํานวน 78.75 ลานบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 133.20 เนื่องจากบริษัทมีรายไดรวมที่ลดลง และมีอัตราตนทุนและคาใชจาย
รวมที่เพิ่มขึ้น แตดวยสภาพเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัวเทาที่ควร อีกทั้งสภาพสังคมนิยมสื่อดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น สงผลใหบริษัทจึงยังมีผล
การดําเนินงานที่ขาดทุน 

 

ฐานะทางการเงิน 
 

สินทรัพย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 780.96 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2560 เทากับ 191.70 ลาน

บาท โดยสินทรัพยรวม แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน เทากับ 632.98 และ 147.98 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 81 และ 19 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ โดยสวนใหญลดลงจากสินทรัพยหมุนเวียนจากสินคาคงเหลือ ลดลงจํานวน 96.32 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.46 และลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ ลดลง 50.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.51 จากการระบายสินคา
แพ็คชุดขายโปรโมชั่นมากขึ้น โดยเนนขายสดทางสื่อออนไลน สวนลูกหนี้การคาลดลงจากที่ขายเชื่อลดลง และเรงเก็บเงินจาก
ลูกหนี้มากขึ้น 
 

อัตราสวนสภาพคลอง 
อัตราสวนสภาพคลองของบริษัท ณ สิ้นป 2561 และ 2560 เทากับ 1.43 และ 1.79 เทา ตามลําดับ โดยในป 2561 บริษัทมี

อัตราสวนสภาพคลองลดลงจากป 2560 เนื่องจากมีสินทรัพยหมุนเวียนลดลงแตมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในสวนของสินทรัพย
หมุนเวียนที่ลดลง สวนใหญเปนการลดลงของลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับและสินคาคงเหลือ ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจาก
หนี้ระยะสั้นและหนี้ที่ถึงกําหนดภายใน 1 ป และเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ที่บริษัทขอขยายเครดิตการชําระหนี้ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การคาเทากับ 0.47 เทา ซึ่งลดลงจากป 2560 ที่มีอัตราการ
หมุนเวียนลูกหนี้การคาเทากับ 1.83 เทา และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ 771 วัน เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีระยะเวลาการเก็บ
หนี้เฉลี่ยเทากับ 199 วัน ซึ่งเปนผลจากยอดขายที่ลดลง และมีลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับสุทธิลดลง  
 

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเทากับ 0.21 เทา ตํ่าลงกวางวดป 2560 ที่มีอัตรา
การหมุนของสินคาเทากับ 1.46 เทา และมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 1,729 วัน เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีระยะเวลาขายสินคา
เฉลี่ยเทากับ 250 วัน เนื่องจากมีตนทุนขายและบริการรวมเพิ่มขึ้นจากดอยคาและทําลายหนังสือเพิ่มขึ้น  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา เทากับ 0.54 เทา ลดลงจากป 2560 ที่มีอัตราการ
หมุนเวียนของเจาหนี้การคา เทากับ 1.86 เทา และมีระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ยเทากับ 680 วัน เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีระยะเวลา
การชําระหนี้เฉลี่ยเทากับ 196 วัน เนื่องจากมีตนทุนขายและบริการรวมที่เพิ่มขึ้น 
 

สําหรับวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัท ณ สิ้นป 2561 และ 2560 เทากับ 1,820 และ 254 วัน ตามลําดับ ทั้งนี้บริษัท
มีระยะเวลาเก็บเงินเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และมีระยะการขายสินคาเพิ่มขึ้น และมีระยะเวลาชําระหนี้มากขึ้น สงผลใหวงจรเงินสดของบริษัท
เพิ่มขึ้น สะทอนใหเห็นวาบริษัทมีวงจรเงินสดที่ลดลง จากการที่ยอดขายลดลงและมีตนทนุรวมที่เพิ่มขึ้น 
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเทากับรอยละ        

-19.14 และรอยละ -96.15 ตามลําดับ ซึ่งลดลงจากป 2560 ที่มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและอัตราผลตอบแทนตอสวนของ    
ผูถือหุนเทากับรอยละ -3.36 และรอยละ -24.46 ตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ลดลง จากที่บริษัทมียอดขายลดลงและมีผลการ
ดําเนินงานขาดทุน 
 

แหลงที่มาของเงินทุน 
 

หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 681.23 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 9.16 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 1.33 โดยสวนใหญลดลงจากเงินกูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินและเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทและบุคคลอื่น ทั้งนี้ 
สัดสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมของบรษิัทในป 2561 และ 2560 เทากับ รอยละ 87.23 และ 70.98  ตามลําดับ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมเทากับ 441.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2560 เทากับ 5.06 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.16 โดยสวนใหญเพิ่มขึ้นจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ใน
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียนรวม เทากับ 239.42  ลานบาท ซึ่งลดลงจากสิ้นป 2560 เทากับ 14.21 ลานบาท สวนใหญลดลงจากเงิน
กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทและบุคคลอื่น  
 

สวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสวนของผูถือหุน เทากับ 99.73 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.77 ของสินทรัพย

รวม ซึ่งลดลงจากสิ้นป 2560 ที่มีสัดสวนรอยละ 29.02 เนื่องจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนในป 2561 
 

โครงสรางเงินทุน 
             บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ในป 2561 และป 2560 เทากับ 6.83 และ 2.45 เทา ตามลําดับ ในป 2561 มี
สัดสวนเพิ่มขึ้นจากป 2560 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนจึงสงผลใหสวนของผูถือหุนลดลง   
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 

1. คาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 

ในป 2561 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไดแก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  
จํานวน 1,100,000 ลดลงจากป 2560 จํานวน 427.20 บาท 
 

ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชีป 2561 และ 2560 

 
2. คาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

  
ในป 2561 บริษัทไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกับ

ผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (หนวย : บาท) 

คาตอบแทนการสอบบัญชี ป 2561 ป 2560 

คาสอบทานงบการเงินเฉพาะรายไตรมาส  500,000.00 510,000.00 

คาสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส - - 

คาสอบบัญชีประจําป งบการเงินเฉพาะ 600,000.00 440,000.00 

คาใชจายอื่นๆ - 51,427.20 

รวมคาตอบแทนทั้งสิ้น 1,100,000.00 1,001,427.20 
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โครงการในอนาคต 
 

 
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาการดําเนินธุรกิจหนังสือและธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย โดยเล็งเห็นวา แมหนังสือของบริษัท

อันประกอบดวย การตูนญี่ปุน นวนิยายกําลังภายใน และพ็อคเกตบุก จะเปนหนังสือที่ไดรับความนิยมสูง เปนหนังสือพรีเมียมของ
วงการหนังสือ แตก็ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
สงผลใหรายไดจากการจําหนายหนังสือมีการเติบโตลดลงอยางตอเนื่องนับจากป 2559 เปนตนมา 

 
สวนธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย อันประกอบดวย สถานีวิทยุกีฬา สปอรต เรดิโอ และสถานีโทรทัศนดาวเทียมกีฬา SMMTV : 

Sports Channel รวมทั้งสื่อเว็บไซตกีฬา www.smmsport.com ก็ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวมาโดยตลอด แมธุรกิจ
ถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬาจะสามารถสรางรายไดอยางตอเนื่อง แตก็ยังไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลในปจจุบันดวยเชนกัน และคาดวาจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล จึงทําใหเปนเรื่องยากที่บริษัทจะ
ทํารายไดใหเติบโตอยางกาวกระโดดได 

 
ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงไดพิจารณาขยายการดําเนินธุรกิจไปสูธุรกิจสายงานอื่นที่มีโอกาสเติบโต สามารถ

สรางรายไดและผลกําไรไดมากกวา รวมทั้งเปนธุรกิจที่จะรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคต
ได  
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 
 

- ดําเนินธุรกิจอยางสรางสรรคและยุติธรรม ทั้งกับคูคา ลูกคา  และสังคม 
- ดําเนินธุรกิจใหเกิดผลกําไรบนความถูกตองชัดเจน 
- ดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล 
- ดําเนินธุรกิจบนเปาหมาย สรางทีมงาน ผูบริหารยุคใหม เพื่อสืบตอธุรกิจใหกาวหนายิ่งขึ้น 
- ดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงดานตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได 
- ดําเนินธุรกิจโดยประเมินสถานการณในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
- ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย ไมเห็นแกประโยชนสวนตนเปนสําคัญ 
- พิจารณาหาชองทางธุรกิจใหมๆ เพื่อเสริมธุรกิจอยางตอเนื่อง 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 

 
เรียน ทานผูถือหุน 
 
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งงบ
การเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 
และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส  
 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
เพื่อใหเช่ือมั่นไดอยางมีเหตุผลวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอสําหรับการดูแลรักษาไวซึ่ง
ทรัพยสิน และปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบ โดยไดรายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน
ประจําป 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวา งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเช่ือถือไดตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป และถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบงบการเงินดังกลาว
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
 

               
   (นายสฤษฎกลุ แจมสมบูรณ)    (นางสาวอัญชลพีร ธีระสินธุ) 
           ประธานกรรมการ                    รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน   ทานผูถือหุน บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)   
    

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งขึ้นตามมติที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน  3  ทาน โดยมี นายกิตติ  ชีนะเกตุ เปนประธานกรรมการ นายดําฤทธิ์ วิริยะกุล 
และนางแสงทิพย ยิ้มละมัย เปนกรรมการ ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูบริหารระดับสูงและฝายจัดการ
บริษัทจํานวน 4 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานเขารวมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทดวยความเปนอิสระตามระเบียบ บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) วาดวยหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรุปไดดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2561  ตามมาตรฐานการบัญชี  เพื่อใหมั่นใจวาระบบบัญชีและ
รายงานการเงินมีความถูกตองเช่ือถือได มีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอ  เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดดําเนินการตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด พรอมทั้งเปดเผยขอมูลที่เพียงพอเพื่อ
ประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุน ในการสอบทานงบการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ระบบบัญชีและรายงานงบการเงินมีความถูกตอง เช่ือถือได 

2. มีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามการแกไขขอบกพรองของระบบงานตางๆ 
โดยฝายตรวจสอบภายใน จึงยืนยันไดวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ และมีความนาเชื่อถือได
ของรายงานงบการเงินและผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 

3. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามแผนงานที่ไดรับการอนุมัติ โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบป 2561 
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท และใหมีการติดตามการดําเนินการแกไขตามรายงาน
ผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสําคัญ เพื่อกอใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

4.  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนการตรวจสอบ ประจําป 2561 ซึ่งไดจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการ
ควบคุมภายใน และตามปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท โดยใหแผนการตรวจสอบมีขอบเขตที่ครอบคลุมประเด็นที่มี
นัยสําคัญครบถวน มีการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งองคกรเพื่อ
ประโยชนกับบริษัทและผูถือหุนมากที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี รวมถึงการเขาประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ 1 ครั้ง 

5.  คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2562  ใหแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
สําหรับรอบบัญชีป 2562 ไดแก นายนันทวัฒน สํารวญหันต ทะเบียนเลขที่ 7731 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ทะเบียน
เลขที่ 4301 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย ทะเบียนเลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอํานวยชัย ทะเบียนเลขที่ 6636 แหง
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562 จํานวน 2,500,000 บาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากป 2561 จํานวน 1,400,000 บาท                    

                                                                                                     
                                                                                                     (นายกิตติ ชีนะเกตุ) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 

 
 

เสนอ   ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 

(1)  ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด  สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

(2)  เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัทฯ ตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ 
งบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

(3)  เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบ
การเงิน สําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบ  มีดังตอไปน้ี 

การแสดงมูลคาของสินคาคงเหลือ  

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5  บริษัทฯ  มีสินคาคงเหลือเปนจํานวนที่มีนัยสําคัญไดแสดงมูลคาตามวิธีราคา
ทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา  ซึ่งโดยสวนใหญแลวอายุของสินคาคงเหลือมีอายุไมยาว เนื่องจากบริษัทฯ 
ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายหนังสือการตูน พ็อคเก็ตบุค สิ่งพิมพตางๆ โดยผูบริหารใชขอมูลจากรายงานการ
เคลื่อนไหวของสินคา ในแตละชวงอายุของสินคาคงเหลือและวิเคราะหสินคาที่ลาสมัยรายตัวประกอบในการพิจารณาคาเผื่อการ
ลดมูลคาสินคาคงเหลือ  ดังนั้นขาพเจาจึงระบุวา การวัดมูลคาของสินคาคงเหลือเปนเรื่องที่มีนัยสําคัญ ซึ่งตองใหความสนใจเปน
พิเศษในการตรวจสอบ 
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วิธีการตรวจสอบของขาพเจาตอเรื่องดังกลาว 

ขาพเจาไดทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการคํานวณตนทุนสินคา  เขารวมสังเกตการณตรวจนับสินคา ตรวจสอบการจัดทํา
รายงานวิเคราะหอายุของสินคา สอบถามฝายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการตั้งประมาณการการลดมูลคาลง
ของสินคาคงเหลือและสุมทดสอบการตั้งประมาณการการลดมูลคาลงของสินคาคงเหลือวามีความสอดคลองกับนโยบายดังกลาว 
รวมทั้งการทดสอบการคํานวณคาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือโดยการเปรียบเทียบตนทุนของสินคาคงเหลือกับมูลคาสุทธิที่คาด
วาจะไดรับ นอกจากนี้ขาพเจายังไดพิจารณาถึงความเพียงพอของขอมูลที่ไดเปดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลคาสินคาคงเหลือ 

(4)  เร่ืองอื่น  
งบการเงินของ บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่แสดงเปนขอมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 

(5)  ขอมูลอ่ืน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป ของบริษัท (แตไมรวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชี  

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น  

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลและฝายบริหารของบริษัท 

(6)  ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน  

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได  

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท 

(7)  ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอ
ไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา
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รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบ
การเงินเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด   เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู   
รวมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล  การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริง  หรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ 
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมี
นัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มี
สาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการ
เปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่
ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัท
ตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง 

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร  

• ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในบริษัท
เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงิน ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัท 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่
มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการ
ตรวจสอบของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปน
อิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความ
เปนอิสระ 
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวน
แตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวา
ไมควรสื ่อสารเรื ่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 

 
 
                                        

                                                                                             
       ( นางสาวดรณี สมกําเนิด ) 

                   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
                   เลขทะเบียน 5007 

 
 
 
 
 

สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 
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บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด(มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2561 
 

       
บาท 

       
ณ วันที่ 

     
หมายเหตุ 

 
31 ธันวาคม 2561 

 
31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย 
       

สินทรัพยหมุนเวียน 
     

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  
9,997,629.37  

 
     11,281,917.25  

 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 4 

 
165,587,444.21  

 
   216,471,203.47  

 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 5 

 
455,419,019.65  

 
   551,735,538.31  

 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

  
1,971,166.21  

 
       2,374,101.78  

   
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 

  
632,975,259.44  

 
  781,862,760.81  

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
     

 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 6 

 
12,077,220.01  

 
     14,058,278.76  

 
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 7 

 
-   

 
          941,815.34  

 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 8 

 
1,714,241.15  

 
       1,716,974.02  

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 

 
81,015,092.02  

 
   118,548,786.55  

 
คาลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี-สุทธ ิ 10 

 
9,114,505.40  

 
16,255,364.83  

 
สิทธิการเชารอตัดบัญชี-สุทธ ิ 11 

 
2,460,574.41  

 
3,051,483.02  

 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

     

  
เงินประกัน - สุทธ ิ

  
5,141,704.16  

 
7,293,492.86  

  
ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย - สุทธิ 

  
9,913,243.57  

 
11,460,836.84  

  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 12 

 
25,839,245.14  

 
     16,514,482.28  

  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 

  
705,988.16  

 
          952,258.67  

    
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 

  
147,981,814.02  

 
   190,793,773.17  

รวมสินทรัพย 
   

780,957,073.46  
 

   972,656,533.98  

          
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการนี้      
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บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2561 

บาท 

ณ วันที่  

หมายเหตุ 
 

31 ธันวาคม 2561 
 

31 ธันวาคม 2560 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน      
หนี้สินหมุนเวียน      

 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13,14 

 
179,771,475.56 

 
219,643,106.62 

 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 15 

 
213,936,606.11 

 
181,995,143.35 

 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 16 

 
26,000,000.00 

 
25,000,000.00 

 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 13,17 

 
18,100,000.00 

 
4,751,801.28 

 
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19 

 
-  1,255,837.86 

 
สวนของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20 

 
-  1,768,680.00 

 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

  
3,999,453.78 

 
2,336,753.34 

  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 

  
441,807,535.45 

 
436,751,322.45 

หนี้สินไมหมุนเวียน 
     

 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น 18 

 
7,000,000.00 

 
12,000,000.00 

 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 13,17 

 
219,000,000.00 

 
228,185,055.52 

 
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน สุทธิ 19 

 
- 

 
1,308,110.78 

 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน สทุธิ 20 

 
11,537,872.00 

 
10,009,277.00 

 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 

  
1,879,610.00 

 
2,127,010.00 

  
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 

  
239,417,482.00 

 
253,629,453.30 

รวมหนี้สิน 
    

681,225,017.45 
 

690,380,775.75 

          
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการนี้ 
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บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2561 

บาท 

ณ วันที่  

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

สวนของผูถือหุน    
ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 1.00 บาท 

    
    ทุนจดทะเบียน 

    
- หุนสามัญ จํานวน 403,968,555 หุน  

 
403,968,555.00  

 
403,968,555.00  

    ทุนที่ออกและชําระแลว 
    

- หุนสามัญ จํานวน 323,211,005  หุน  
 

323,211,005.00  
 

   
-   

- หุนสามัญ จํานวน 323,174,844  หุน  
 

-   
 

323,174,844.00  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 
 

33,851,808.09  
 

33,833,727.59  

กําไร (ขาดทุน) สะสม   
    

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 
 

5,065,084.11  
 

5,065,084.11  

ยังไมไดจัดสรร  
 

 (262,395,841.19) 
 

 (78,749,427.29) 

รวมองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 
 

-   
 

 (1,048,470.18) 

                    รวมสวนของผูถือหุน  
 

99,732,056.01  
 

282,275,758.23  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 780,957,073.46  
 

972,656,533.98  

   
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการนี้ 
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บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2561 
 

บาท 

หมายเหตุ 2561 2560 
รายได 

รายไดจากการขาย สุทธิ 341,051,254.59  
 

439,039,354.18  
รายไดอื่น 20,594,279.64  

 
12,022,204.86  

     รวมรายได 361,645,534.23  
 

451,061,559.04  

คาใชจาย 
   

ตนทุนขายและบริการ 425,244,246.62  
 

359,422,239.50  
คาใชจายในการขาย 18,451,867.43  

 
31,920,055.07  

คาใชจายในการบริหาร 85,793,891.49  
 

93,628,716.92  
ตนทุนทางการเงิน 25,388,822.99  

 
30,671,560.92  

     รวมคาใชจาย 554,878,828.53  
 

515,642,572.41  

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษีเงินได (193,233,294.30) 
 

(64,581,013.37) 
คาใชจายภาษีเงินได  (9,586,880.40) 

 
14,168,413.92  

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (183,646,413.90) 
 

(78,749,427.29) 

   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

   
 รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไวในงบกําไรหรือขาดทุน 

   
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,310,587.72  

 
(735,390.06) 

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  (262,117.54) 
 

147,078.01  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได 1,048,470.18  
 

 (588,312.05) 
  หัก : จัดประเภทรายการใหมเขาไวในงบกําไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุน  (1,048,470.18) 

 
-   

-   
 

 (588,312.05) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป (183,646,413.90) 
 

 (79,337,739.34) 

   
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) 

   
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท (183,646,413.90) 

 
 (78,749,427.29) 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -   
 

-   
(183,646,413.90) 

 
 (78,749,427.29) 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 
   

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 25.1  (0.568) 
 

 (0.244) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 323,182,330  
 

323,174,844  

   
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 25.2 

   
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน (บาท)  (0.568) 

 
 (0.244) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 323,182,330  
 

323,174,844  

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการนี้ 
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บริษัท  สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2561 

   
บาท 

   
2561 

 
2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
     

กําไร(ขาดทุน) สําหรับงวด 
  

(183,646,413.90) 
 

(78,749,427.29) 

รายการปรับกระทบรายการขาดทุนกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน 
     

คาเสื่อมราคา 
  10,246,906.20  18,813,990.37  

คาลิขสิทธิ์ตัดจาย 
  16,224,100.69  27,189,515.38  

คาสิทธิการเชาตัดจาย 
  

590,908.61 
 

590,908.61 

คาพัฒนาระบบตัดจาย 
  

102,032.98 
 

101,231.03 

ขาดทุนจากการตัดจําหนายคาพัฒนาระบบตัดจาย 
  

- 
 

678,508.99 

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 
  

1,528,595.00 
 

203,658.00 

หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) 
  

285,349.57 
 

508,967.65 

หนี้สูญ 
  

301,976.25 
 

1,320,791.75 

รับรูคาลิขสิทธิ์คางจายเปนรายได 
  

 (9,556,940.08) 
 

 (1,800,211.05) 

ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
  

454,610.14 
 

44,429.50 

กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
  

 (5,263,734.29) 
 

(55,450.17) 

ขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือลดลง(โอนกลับ) 
  

47,268,975.97  
 

 (865,428.62) 

ขาดทุนจากการทําลายสินคา 
  

42,398,961.50  
 

12,275,036.24  

ขาดทุนจากการดอยคาสินคาบารเตอร(โอนกลับ) 
  

- 
 

(2,370.00) 

คาหนังสืออภินันทนาการ 
  

(750,862.12) 
  (1,434,317.15) 

โอนกลับประมาณการคาเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ 
  

99,520.21 
 (13,656,699.64) 

โอนกลับประมาณการตนทุนหนังสือรับคืน 
  

520,641.20 
 13,988,938.45  

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
  

(187,072.21) 
 

(116,867.05) 

ขาดทุนจากการขายหลักทรัพยเผ่ือขาย 
  

1,568,782.32 
 

- 

ดอกเบี้ยรับ 
  

(149,747.83) 
 

(165,780.27) 

ดอกเบี้ยจาย 
  

25,388,822.99  
 

30,671,560.92  

ภาษีถูกหัก ณ ที่จายขอคืนไมได 
  

14,837.10 
 

- 

คาใชจาย (รายได) ภาษีตัดบัญชี 
  

 (9,586,880.40) 
 

14,168,413.92  

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 
  

 (62,146,630.10)  23,709,399.57  
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บริษัท  สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2561 

 บาท  

2561 2560 

   
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง    

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 50,178,985.60  
 

70,475,115.92  

สินคาคงเหลือ 6,878,802.11  
 

 (59,567,188.15) 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 402,935.57  
 

317,614.03  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,286,526.23  
 

 (412,861.86) 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)    
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 28,967,654.90  

 
 (41,561,938.08) 

คาลิขสิทธิ์คางจาย 11,520,974.45  
 

21,164,743.37  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,662,700.44  
 

 (2,390,544.72) 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  (247,400.00) 
 

 (293,600.00) 

เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน 38,504,549.20  
 

11,440,740.08  

เงินสดรับคืนภาษี 6,072,018.51  
 

3,783,637.86  

เงินสดจายภาษีเงินได  (4,539,262.34) 
 

 (5,373,981.23) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 40,037,305.37  
 

9,850,396.71  

   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง -   
 

3,298,341.55  

เงินลงทุนระยะยาว 683,620.74  
 

-   

เงินใหกูยืมแกพนักงานลดลง 36,000.00  
 

49,000.00  

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น 1,981,058.75  
 

669,384.85  

เงินสดจายซื้อลิขสิทธิ์  (9,083,241.26) 
 

 (17,166,840.19) 

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (181,728.48) 
 

 (791,098.74) 

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 32,280,373.83  
 

87,299.07  

เงินสดรับดอกเบี้ย 149,747.83  
 

165,780.27  

เงินสดสุทธิไดใชไปในกิจกรรมลงทุน 25,865,831.41  
 

 (13,688,133.19) 



                                                                                                                               รายงานประจําป 2561 

 

-97- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท  สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2561 

 บาท  

2561 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (24,871,631.06) 
 

3,700,955.92  

เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 14,000,000.00  
 

25,000,000.00  

เงินสดจายคืนจากการกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น  (18,000,000.00) 
 

-   

เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น -   
 

12,000,000.00  

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (10,836,856.80) 
 

 (2,018,829.34) 

เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน  (1,590,448.64) 
 

 (7,700,932.85) 

ขายหุนสามัญเพิ่มทุน 54,241.50  
 

-   

เงินสดจายดอกเบี้ย  (25,942,729.66) 
 

 (30,499,757.46) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  (67,187,424.66) 
 

481,436.27  

   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง-สุทธ ิ  (1,284,287.88) 

 
 (3,356,300.21) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 11,281,917.25  
 

14,638,217.46  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 9,997,629.37  
 

11,281,917.25  
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บริษัท สยามอนิเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2533 และไดแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107546000466 โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยู
เลขที่ 459 ซอยลาดพราว 48 ถนนลาดพราว แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
บริษัทมีสํานักงานสาขาจํานวน 2 แหง 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายหนังสือการตูน พ็อคเก็ตบุค ส่ิงพิมพตางๆ การจัด
รายการวิทยุ การโฆษณา ดําเนินกิจการสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม การใหเชาสินทรัพย การขาย
ลิขสิทธิ์ถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา 

 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานการรายการทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ 
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม  เวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทําขึ้นจากงบการเงินที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกัน
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

 
1.3. การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

1.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน   

ในระหวางป บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมถึงการตีความที่ออกและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ซ่ึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลาวขางตนในปปจจุบันไมมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีนัยสําคัญ 
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1.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในป
ดังตอไปนี้ 

ปที่มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การนําเสนองบการเงิน 2562 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สินคาคงเหลือ 2562 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  งบกระแสเงินสด 2562 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ  
 ทางบัญชีและขอผิดพลาด 2562 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2562 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ภาษีเงินได 2562 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 2562 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สัญญาเชา 2562 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ผลประโยชนของพนักงาน 2562 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
 และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 2562 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ  
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 2562 
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ตนทุนการกูยืม 2562 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ  
 ที่เกี่ยวของกัน 2562 
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน  
 เมื่อออกจากงาน 2562 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 2562 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 2562 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  
 ที่เงินเฟอรุนแรง 2562 
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 2563 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  กําไรตอหุน 2562 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การรายงานทางการเงินระหวางกาล 2562 
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 ปที่มีผลบังคับใช 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การดอยคาของสินทรัพย 2562 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น   
 และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 2562 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน 2562 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 2562 
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  เกษตรกรรม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก 2562 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2562 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การรวมธุรกิจ 2562 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย  
 และการดําเนินงานที่ยกเลิก 2562 
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 2562 
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 2563 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 2562 
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 2563 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  งบการเงินรวม 2562 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การรวมการงาน 2562 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 2562 
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การวัดมูลคายุติธรรม 2562 
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 2562 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมี  
 ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 2562 
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 2562 
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี  
 ของกิจการหรือของผูถือหุน 2562 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้น  

ตามรูปแบบกฎหมาย 2562 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 2562 
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 2562 
  
  
  
  



สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท                                                                                                                          
      

-101- 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 ปที่มีผลบังคับใช 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน   
                  การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 2562 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 2562 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน   

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 2562 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 29 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  
ที่เงินเฟอรุนแรง 2562 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา 2562 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ขอตกลงสัมปทานบริการ 2562 
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน   

ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐาน  
การบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 2562 

ฉบับที่ 16 เรื่อง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ 2563 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 2562 
ฉบับที่ 19 เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 2563 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิต  

สําหรับเหมืองผิวดิน 2562 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  เงินที่นําสงรัฐ 2562 

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 แลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 7, ฉบับที่ 8, 
ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 16,  ฉบับที่ 17, ฉบับที่ 19, ฉบับที่ 21, ฉบับที่ 23, ฉบับที่ 24, ฉบับที่ 33, 
ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 36, ฉบับที่ 37 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8, ฉบับที่ 13 และฉบับที่ 15 
จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ สวนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน
อื่นๆ ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 

และฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับ 
ใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ 
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2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

บริษัทฯ มีนโยบายการบัญชีที่สําคัญสรุปไดดังนี้;  

2.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

2.2 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ อ่ืน แสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สําหรับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ประมาณการจากอายุของลูกหนี้การคาตั้งแต 5 เดือนขึ้นไปตามอัตรากาวหนา อยางไรก็ตามบริษัท
พิจารณาจากลูกหนี้แตละรายที่คาดวาจะไมไดรับชําระหนี้ทั้งจํานวน 

ลูกหนี้จะถูกจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
โดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร 

2.3 ประมาณการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากอัตรายอดรับคืนใน
อดีต 6 เดือนโดยการถัวเฉลี่ยเทียบกับยอดขายที่เกิดขึ้นของเดือนดังกลาว 

2.4 สินคาคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตอยางใดจะต่ํากวา ราคาทุน
คํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักและจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายเมื่อมีการเบิกใช 
วัตถุดิบกระดาษ แสดงมูลคาตามราคาทุนวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช 
รายการที่ยังไมออกอากาศ แสดงในราคาทุนและจะถือเปนตนทุนเมื่อไดออกอากาศแลว 
ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซ้ือ ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่น เพื่อใหสินคาอยูใน
สถานที่และสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุน
สินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิต
ตามปกติ 
มูลคาสุทธทิี่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่
จําเปนในการขาย 
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาที่มีการเคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพ พิจารณาจากอายุของสินคา
คงเหลือและสินคาที่ราคาทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับ 

2.5 ประมาณการตนทุนหนังสือรับคืน คํานวณจากอัตราตนทุนขายถัวเฉลี่ยคูณกับยอดประมาณการคา
เผ่ือการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนหนังสือ 

2.6 เงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาว 
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดที่ถือเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงดวย
ราคาทุน หักคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (ถามี) บริษัทจะรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวดเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอยคา 
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- เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย แสดงอยู
ในเงินลงทุนระยะยาวอื่น โดยเงินลงทุนนี้แสดงดวยมูลคายุติธรรม และรับรูการเปลี่ยนแปลง
มูลคาในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนหรือ
เงินลงทุนเกิดการดอยคา โดยตนทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

2.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ไดแกอสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา
หรือมูลคาที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือ
จัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน  บริษัทบันทึกมูลค า เริ่มแรกของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้นบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อผลขาดทุนการดอยคา (ถามี) 
คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของ
สินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้ 

- อาคาร 20 ป 
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน 
บริษัทรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 
การโอนเปลี่ยนประเภทจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปเปนที่ดินและอาคารที่มีไวใชงาน ใช
มูลคาตามบัญชี ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชงานและจะวัดมูลคาตามนโยบายบัญชีของที่ดิน
และอาคาร 

2.8 ที่ดิน ณ วันเริ่มรายการบันทึกบัญชีตามราคาทุนหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม (ถามี) 
อาคารและอุปกรณ ณ วันเริ่มรายการบันทึกบัญชีตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม และผล
ขาดทุนจากการดอยคาสะสม (ถามี) คาเสื่อมราคาคํานวณตามวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน 
โดยประมาณ ดังนี้ 

- อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 5-20 ป 
- อุปกรณ 5-10 ป 
- เครื่องใชสํานักงาน 5-10 ป 
- เครื่องตกแตงสํานักงาน 5-10 ป 
- ยานพาหนะ 5-10 ป 
- สินทรัพยและอุปกรณตกแตงหนาราน 5-10 ป 

บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยที่อยูระหวางกอสรางและติดตั้ง 



สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท                                                                                                                          
      

-104- 

 

ประมาณการอายุการใหประโยชนมูลคาคงเหลือของสินทรัพยและวิธีการคิดคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยจะไดรับการทบทวนทุก ๆ ส้ินปบัญชี 
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณจากผลตางระหวางเงินสดรับ
สุทธิกับมูลคาตามบัญชีและรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนของงวดนั้น 
การโอนจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานไปเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนใชมูลคาตามบัญชี 
ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชงาน 

2.9 สินทรัพยไมมีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนดวยมูลคาที่จาย
เร่ิมแรกสุทธิจากคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย(ถามี) 
สินทรัพยไมมีตัวตน ที่มีอายุการใหประโยชนจํากัด ตัดจําหนายอยางมีระบบโดยวิธีเสนตรงตลอด
อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น นับจากวันที่อยูในสภาพพรอมใชงานและจะ
ประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นอาจเกิดการดอยคา 

คาตัดจําหนาย คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรง ตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ดังนี้ 

- คาลิขสิทธิ์ ตัดจําหนายเมือ่ส่ังพิมพ 
- สิทธิการเชา ตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชา 

2.10 การดอยคา 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไดรับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้
ของการดอยคาเกิดขึ้นหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้ จะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยนั้นหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่มีสินทรัพยที่กําลังพิจารณานั้นรวมอยูโดย
รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้น 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ๆ ที่มีอายุการใชงานไมทราบแนนอน และสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ซ่ึงยังไม
พรอมใชจะมีการทดสอบการดอยคาทุกป โดยไมคํานึงวาจะมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น
หรือไม 
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนทันที 
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
- มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใด
จะสูงกวา 

- ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวา
จะไดรับจากสินทรัพยจะถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดที่เปนอัตรากอนภาษี
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เงินไดที่สะทอนมูลคา ที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่
มีตอสินทรัพย 

- สินทรัพยที่ไมกอใหเกิดเงินสดซ่ึงสวนใหญเปนหนวยอิสระแยกจากสินทรัพยอ่ืน ๆ จะ
พิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่
สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 

การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา 
- ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่รับรูในงวดกอนจะถูกกลับ

รายการ หากประมาณการที่ใชในการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไป
ภายหลังจากรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุดแลว เพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีที่ควรเปน (สุทธิจากคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย) 
หากไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยนั้นมากอน 

- การกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกรับรูเปนรายไดในกําไรหรือขาดทุนทันที 

2.11 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนแสดงในราคาทุน 
2.12 เงินกูยืมรับรูเมื่อเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํา

รายการที่เกิดขึ้น ในเวลาตอมาจะวัดมูลคาเงินกูยืมดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย โดยผลตางระหวาง 
ส่ิงตอบแทน (หักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้
นั้นจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูยืมจะตัดจายเปนคาใชจายทาง
การเงินตลอดชวงเวลาการกูยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

2.13 ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากขอ
พิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณจากอดีต และมีความเปนไปได
คอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว โดย
ภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทบดังกลาวเปน
นัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิด
ลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน
ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน 

2.14 สัญญาเชาระยะยาว 
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได
โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนตาม
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา
แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงิน และ
สวนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอด
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คงเหลือของหนี้สิน คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายและ
เชากลับคืนตามสัญญาเชาการเงิน กําไรจากการขายจะถูกทยอยรับรูตามระยะเวลาของสัญญาเชา 
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพย
นั้น 
สัญญาเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูให
เชาจะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินทั้งหมดที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกใน
กําไรหรือขาดทุน โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น  
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจาย
ใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

2.15 ผลประโยชนพนักงาน 
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน  บริษัท รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) บริษัทและพนักงานไดรวมกัน
จัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบ
ใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัท เงินที่
บริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ 
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) บริษัทมีภาระสําหรับเงิน
ชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชนจากการ
ทํางานเปนระยะเวลานานตามจํานวนปที่กําหนด ซ่ึงบริษัทถือวาเงินชดเชยและผลประโยชน
ดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 
บริษัทคํานวณหนี้สินโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับอนุญาต วิธี
คิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไวพิจารณาวาการบริการในแตละงวดกอใหเกิดสิทธิในการไดรับ
ผลประโยชนเพิ่มขึ้น และวัดมูลคาแตละหนวยแยกจากกันเพื่อรวมเปนภาระผูกพันงวดสุดทาย 
ตนทุนบริการในอดีตรับรูตามวิธีเสนตรงตลอดชวงอายุงานเฉลี่ยจนกวาผลประโยชนที่ปรับเปลี่ยน
นั้นจะตกเปนสิทธิขาดของพนักงาน 
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
รับรูเปนรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
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2.16 รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม แสดงสุทธิจากสวนลดการคา โดยมีนโยบายดังนี้ 
- รายไดจากการขาย รับรูเมื่อสงมอบสินคาหักดวยประมาณการรับคืนหนังสือ 
- รายไดคาบริการขอมูล รับรูเมื่อผูใหบริการขอมูลไดแจงผลอัตราการใชบริการ 
- รายไดคาโฆษณาสื่อส่ิงพิมพ วิทยุ และโทรทัศน รับรูเมื่อไดใหบริการ และออกอากาศทาง

โทรทัศน และวิทยุแลว 
- รายไดจากการใหเชาสินทรัพย และการมอบสิทธิในการถายทอดสดและการตลาด รับรูตาม

กําหนดระยะเวลาตามอัตราตามสัญญา 
- รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของ

สินทรัพย 
- รายไดอ่ืน รับรูตามเกณฑคงคาง 

2.17 การรับรูคาใชจายมีดังนี้ 
- รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 
- ตนทุนทางการเงิน ไดแก ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในกําไรหรือ

ขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น 
- คาใชจายอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง 

2.18 ภาษีเงินได ประกอบดวย ภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดรับรูในกําไร
หรือขาดทุน เวนแตภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หรือรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนซึ่งจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรูโดยตรงใน
สวนของผูถือหุนเชนเดียวกัน 
ภาษีเงินไดปจจุบัน 
บริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
บริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่
เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใช
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีไดมีการจาย
ชําระ 
บริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แต
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
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ทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะมีกําไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไมไดใชนั้น 
บริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัท
จะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวน 
มาใชประโยชน 

2.19 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปที่เปนของผูถือหุน
สามัญ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกและ 
เรียกชําระในระหวางป 

2.20 รายการที่มีมูลคาเปนเงินตราตางประเทศ บันทึกโดยแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นป แปลง
คาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวแสดง
รวมไวเปนรายไดหรือคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนสําหรับป 

2.21 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท 
หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคล 
ซ่ึงถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ
บริษัท ผูบริหารที่สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุม
การดําเนินงานของบริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอํานาจชัก
จูงหรืออาจชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาว และกิจการที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจควบคุมหรือมี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

2.22 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน เปดเผยแยกตามสวนงานธุรกิจของบริษัท โดยสวนงานทางธุรกิจเปน
สวนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการที่มีความเสี่ยง และผลตอบแทนซึ่งแตกตางไปจากความ
เสี่ยง และผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการที่ใหของสวนธุรกิจอื่น 

3.23 เครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวย สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฎในงบ
แสดงฐานะการเงิน ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้และเจาหนี้
การคา ลูกหนี้และเจาหนี้อ่ืน และเงินกูยืม นโยบายการบัญชีที่สําคัญและเกณฑการวัดมูลคาของ
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวไดเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีของรายการ
ที่เกี่ยวของแลว 
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2.24 การวัดมูลคายุติธรรม 
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจาย  
เพื่อโอนหนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและ
ผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการ
วัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ
กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับ
สินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพ
คลองได บริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิค การประเมินมูลคา ที่เหมาะสมกับแตละ
สถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัด
มูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบ
การเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 
ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง 
ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือ

ทางออม 
ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการ 

ประมาณขึ้น 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับ
ช้ันของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการ
วัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 
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3. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน หรือมีกรรมการหรือ
ผูบริหารรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหวางกันที่สําคัญระหวางบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวของกัน มี
ดังนี้ 
3.1 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 

 

 บาท 
 ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

เงินประกันคาเชา    
หางหุนสวนสามัญ แลนด แอนด โฮม -  300,000.00 

 

3.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน 
 บาท 
 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561  2560 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน    
คาเชาอาคาร 165,000.00  660,000.00 
นโยบายการกําหนดราคาคาเชาอาคารเปนไปตามสัญญา 

 

3.3 คาตอบแทนผูบริหาร 
 บาท 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561  2560 

ผลประโยชนระยะสั้น (ผลตอบแทนกรรมการ) 10,868,303.52  12,326,321.22 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 600,881.00  (397,522.00) 

รวม 11,469,184.52  11,928,799.22 
 

3.4 ลักษณะของความสัมพันธกับกิจการที่เกี่ยวของกันเปนดังนี ้
 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลักษณะความสัมพันธ 
หางหุนสวนสามัญ แลนด แอนด โฮม ใหเชา หุนสวน 2 ทานเปนกรรมการและผู

ถือหุนรายใหญของบริษัท  
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4. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน   ประกอบดวย  

 บาท 
 ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ    
ลูกหนี้การคา 184,143,557.44  245,566,812.76 
รายไดคางรับ 4,076,221.10  6,934,985.89 
ตั๋วเงินรับ 17,608,062.00  2,280,153.49 
เช็คคืน 930,404.90  333,865.89 

รวมลูกหนี้การคา 206,758,245.44  255,115,818.03 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27,437,346.65) (27,151,997.08) 
       ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ (16,329,524.84) (16,230,004.63) 

รวมลูกหนี้การคา-สุทธิ 162,991,373.95  211,733,816.32 
ลูกหนี้อ่ืน    
ลูกหนี้อ่ืน 1,356,085.34  606,798.54 
คาใชจายลวงหนา 1,041,444.68  3,859,670.61 
เงินทดรองจาย 198,540.24  270,918.00 

รวมลูกหนี้อ่ืน 2,596,070.26  4,737,387.15 
   รวมลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน 165,587,444.21  216,471,203.47 

 
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 

 บาท 
 ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 112,568,927.11  96,256,070.79 
เกินกําหนดชําระภายใน 3 เดือน 20,210,498.78  75,426,786.02 
เกินกําหนดชําระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 26,774,010.75  38,883,071.38 
เกินกําหนดชําระ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 26,245,072.07  33,663,037.04 
เกินกําหนดชําระ 12 เดือนขึ้นไป 20,959,736.73  10,886,852.80 

รวม 206,758,245.44  255,115,818.03 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27,437,346.65)  (27,151,997.08) 
        ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ (16,329,524.84)  (16,230,004.63) 

รวมลูกหนี้การคา-สุทธิ 162,991,373.95    211,733,816.32 
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รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคาสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 
  บาท 
ยอดคงเหลือตนงวด  (27,151,997.08) 
ตั้งเพิ่มระหวางงวด  (43,721,643.96) 
รับชําระระหวางงวด  43,436,294.39 
ยอดคงเหลือปลายงวด  (27,437,346.65) 
   

ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่บันทึกไวเพียงพอในสถานการณปจจุบันแลว 

รายการเคลื่อนไหวของประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31ธันวาคม 2561 มี
ดังนี้ 

  บาท 
ยอดคงเหลือตนงวด  (16,230,004.63) 
ตั้งเพิ่มระหวางงวด  (99,520.21) 
ยอดคงเหลือปลายงวด  (16,329,524.84) 

 
5. สินคาคงเหลือ    ประกอบดวย 

 บาท 
 ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
วัตถุดิบ 6,014,416.21  8,000,741.50 
งานระหวางทํา 2,456,993.55  4,463,181.49 
สินคาสําเร็จรูป 446,895,161.52  490,617,979.98 
สินคาสําเร็จรูป - ฝากขาย 73,936,528.70  74,748,098.50 

รวม 529,303,099.98  577,830,001.47 
บวก  ประมาณการตนทุนหนังสือรับคืน   8,577,899.40  9,098,540.60 
หัก  คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลง (82,461,979.73)  (35,193,003.76) 

รวมสินคาคงเหลือ - สุทธิ 455,419,019.65  551,735,538.31 
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รายการเคลื่อนไหวของประมาณการตนทุนหนังสือรับคืนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 
  บาท 
ยอดคงเหลือตนงวด     9,098,540.60 
เพิ่มขึ้นในระหวางงวด  119,739,812.94 
โอนออก   (120,260,454.14) 
ยอดคงเหลือปลายงวด     8,577,899.40 

 
รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือลดลงสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

    บาท 
ยอดคงเหลือตนงวด    (35,193,003.76) 
เพิ่มขึ้นในระหวางงวด  27,371,312.29   
โอนออก   (74,640,288.26)  (47,268,975.97) 
ยอดคงเหลือปลายงวด    (82,461,979.73) 

 
รายละเอียดตนทุนขาย 

 บาท 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
ตนทุนสินคาทีข่ายและคาบรกิาร 471,992,581.39  346,298,729.67 
ประมาณการตนทุนหนงัสือรับคืน  520,641.20  13,988,938.45 
การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ (47,268,975.97)  (865,428.62) 

รวม 425,244,246.62  359,422,239.50 

 
6. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีฝากประจําอายุ 6 เดือน และ 12 
เดือน กับธนาคารพาณิชยหนึ่งแหงและสองแหงตามลําดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.65 ตอป และรอย
ละ 0.65-1.375 ตอป ตามลําดับ เพื่อค้ําประกันสินเชื่อในวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชยแหงนั้น 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 13 
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7. เงินลงทุนระยะยาว  ประกอบดวย 

 บาท 
 31 ธันวาคม 2561 

 

 
ราคาทุน 

 กําไร(ขาดทุน)  
ที่ยังไมเกดิขึ้น  

มูลคา 
ยุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   
หุนสามัญของ -   
-บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) - - - 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว - - - 
    

ระหวางเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ไดขายเงินลงทุนทั้งหมด(ราคาทุนรวม 2,252,403.06 บาท)  
ในราคาสุทธิ 681,793.56 บาท มีผลขาดทุนที่เกิดจริง 1,568,782.32 บาทแสดงในงบกําไรขาดทุน  
และไดบนัทึกจัดประเภทรายการใหมสําหรับขาดทุนที่ยงัไมเกิดขึ้นซึ่งเคยบันทึกในกาํไรเบ็ดเสร็จอืน่แลว 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560   
หุนสามัญของ -   
-บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 2,252,403.06 (1,310,587.72) 941,815.34 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 2,252,403.06 (1,310,587.72) 941,815.34 
    

รายการเคลื่อนไหวของขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  
มีดังนี้  

 บาท 
 2561  2560 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม -  (575,197.66) 
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย -  (735,390.06) 
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 -  (1,310,587.72) 
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8. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  และ 2560 ประกอบดวย   

   บาท   
 ที่ดิน  อาคาร  รวม 

ราคาทุน      

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60 1,703,316.00  6,745,037.03  8,448,353.03 
เพิ่มขึ้น -  -  - 
ลดลง -  -  - 

ราคาทุนตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61 1,703,316.00  6,745,037.03  8,448,353.03 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม      

ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60 -  (6,731,379.01)  (6,731,379.01) 

เพิ่มขึ้น -  (2,732.87)  (2,732.87) 
ลดลง  -  -  - 
ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61 -  (6,734,111.88)  (6,734,111.88) 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี      
31 ธันวาคม 2560     1,703,316.00  13,658.02  1,716,974.02 

31 ธันวาคม 2561     1,703,316.00  10,925.15  1,714,241.15 

 
คาเสื่อมราคาสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงไวใน คาใชจายในการขายและ
บริหาร ประกอบดวย 

  บาท  

  2561  2560  

คาใชจายในการขาย  -  -  

คาใชจายในการบริหาร  2,732.87  396,865.26  

รวม  2,732.87  396,865.26  
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

         บาท          

   ที่ดิน  อาคารและสวน
ปรับปรุง 

 เครื่องใช
สํานักงาน 

 เครื่องตกแตง
สํานักงาน 

 เครื่องจักรและ
อุปกรณ 

 ยานพาหนะ  อุปกรณตกแตง
รานคา 

 รวม  

 ราคาทุน                  

 ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค.60  68,516,816.16  138,324,725.28  23,945,648.72  5,026,035.64  63,442,420.68  35,497,946.49  8,342,171.01  343,095,763.98  

 เพิ่มขึ้น  -  -  160,728.48  -           21,000.00  -  -  181,728.48  

 ลดลง  (15,546,270.00)  (16,295,149.92)       (478,659.08)  -    (1,219,025.22)  (11,265,177.08)  -  (44,804,281.30)  

 ราคาทุนตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61  52,970,546.16  122,029,575.36  23,627,718.12  5,026,035.64  62,244,395.46  24,232,769.41  8,342,171.01  298,473,211.16  

 หัก คาเสื่อมราคาสะสม                  

 ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค.60  -  122,172,573.11  21,531,420.83  4,187,510.57  36,449,778.78  32,566,331.31  7,639,362.83  224,546,977.43  

 เพิ่มขึ้น  -  1,069,033.28  763,875.43  318,388.75  6,827,357.15  1,153,090.22  112,428.50  10,244,173.33  

 ลดลง  -  (4,824,784.38)        (406,265.92)  -     (836,808.24)  (11,265,173.08)  -  (17,333,031.62)  

 ราคาทุนตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61  -  118,416,822.01  21,889,030.34  4,505,899.32  42,440,327.69  22,454,248.45  7,751,791.33  217,458,119.14  

 มูลคาสุทธิตามบัญช ี                  

 31 ธันวาคม 2560  68,516,816.16  16,152,152.17  2,414,227.89  838,525.07  26,992,641.90  2,931,615.18  702,808.18  118,548,786.55  

 31 ธันวาคม 2561  52,970,546.16  3,612,753.35  1,738,687.78  520,136.32  19,804,067.77  1,778,520.96  590,379.68  81,015,092.02  

                   

 คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงไวใน คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย- 
 คาใชจายในการขาย                8,036,624.05  
 คาใชจายในการบริหาร                2,207,280.67  
 รวม                10,243,904.72  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง มูลคาตามบัญชีจํานวน 56.58 ลานบาท        
และ 84.67 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทนําไปจดจํานองเปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อเงินกูยืมกับธนาคาร
พาณิชย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 14   

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยานพาหนะในงบการเงินราคาตามบัญชีจํานวน 0.98 ลานบาท และ 
1.65 ลานบาท ตามลําดับ เปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่      
19 ซ่ึงบริษัทจะไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยดังกลาว เมื่อไดจายชําระหนี้แกเจาหนี้ตามสัญญาเชา  
การเงินครบถวนแลว 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพยที่คํานวณคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู      
โดยมีราคาทุนจํานวน 172.57 ลานบาท มูลคาตามบัญชีจํานวน  2.34 ลานบาท และราคาทุนจํานวน 170.54    
ลานบาท มูลคาตามบัญชีจํานวน 1.85 ลานบาท ตามลําดับ 

 
10. คาลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี  ประกอบดวย 

 
  บาท 
  ณ วนัที ่
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
คาลิขสิทธิ์รอตัดบัญชีตนงวด  16,255,364.83  29,869,179.45 
บวก  คาลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นระหวางงวด  18,059,922.93  17,166,840.19 
หัก  คาลิขสิทธิ์รับรูเปนคาใชจายระหวางงวด   (22,888,124.26)  (27,189,515.38) 
หัก  โอนออกไปงานระหวางทํา     (2,312,658.10)  (3,591,139.43) 
คาลิขสิทธิ์รอตัดบัญชีปลายงวด   9,114,505.40  16,255,364.83 

 
11. สิทธิการเชารอตัดบัญชี  ประกอบดวย 

 บาท 
 ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
สิทธิการเชารอตัดบัญชีตนงวด 3,051,483.02  3,642,391.63 
บวก  สิทธิการเชาเพิ่มขึ้นระหวางงวด   - 
หัก  ตัดจําหนายสิทธิการเชาระหวางงวด (590,908.61)  (590,908.61) 
สิทธิการเชารอตัดบัญชีปลายงวด 2,460,574.41  3,051,483.02 
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12. คาใชจายภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ ไดคํานวณกําไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนํารายการที่มิใหถือเปนรายจายทางภาษี และ
รายการสวนที่ไดรับการลดหยอนหรือยกเวนภาษีมาบวกหรือหักตามหลักเกณฑแหงประมวลรัษฎากรแลว 

บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรสําหรับป 2561 และ 2560 ในอัตรารอยละ 20 ของกําไร 
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกําหนดและพระราชกฤษฏีกา (ฉบับที่ 595)   

12.1 สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย 
 บาท 
  31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับัญช ี     
     ยอดคงเหลอืยกมา  16,514,482.28  30,535,818.19 
     ผลแตกตางชั่วคราว เพิ่มขึน้ (ลดลง)  9,324,762.86  (14,021,335.91) 
     เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากประมาณการตามหลกั  -  - 
     ยอดคงเหลอืยกไป  25,839,245.14  16,514,482.28 
หนี้สินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี     
     ยอดคงเหลอืยกมา  -  - 
     ผลแตกตางชั่วคราว เพิ่มขึน้ (ลดลง)  -  - 
     ยอดคงเหลอืยกไป   -  - 

12.2 การกระทบยอดภาษเีงินไดตามบัญชีกับภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได 

  บาท 
  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ภาษีเงนิไดของปปจจุบัน     
หัก : รายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี –     
         ลูกหนี้การคา  76,973.96   
         สินคาคงเหลือ  9,557,923.43   
         เงินลงทุนเผื่อขาย  (262,117.53)   
         ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน             (48,017.00)  9,324,762.86 
        รวมรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี           9,324,762.86 
คาใชจายภาษีเงินได            9,324,762.86 
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13. สินเชื่อและการค้ําประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไดรับวงเงินสินเชื่อเกี่ยวกับวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินทรัสตรี  
ซีท วงเงินกูยืมระยะสั้น วงเงินกูยืมระยะยาว  วงเงินชิปปงการันตี และวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาจากสถาบันการเงินหลายแหง โดยมีกรรมการบริษัท หุนสามัญของบริษัท ซ่ึงเปน
กรรมสิทธิ์ของกรรมการ 2 ทานของบริษัท  เงินฝากธนาคารของบริษัท (ตามหมายเหตุประกอบงบ        
การเงินขอที่ 6  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอที่ 8 และที่ดินพรอมสิ่ง 
ปลูกสราง (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 9 เปนหลักทรัพยค้ําประกัน ทั้งนี้บริษัทไดโอน
ผลประโยชนจากการประกันภัยในทรัพยสินของบริษัทใหกับสถาบันการเงินผูใหกูยืม 
 

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 
 บาท 
 ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 29,275,204.82  49,668,931.79 
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 31,400,000.00  52,400,000.00 
ตั๋วแลกเงนิขายลด 119,096,270.74  117,574,174.83 

รวม 179,771,475.56  219,643,106.62 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินเบิกเกินบัญชีทั้งจํานวนมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.675-7.175 ตอป 
เทากันทั้งสองงวด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไดกูยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูปตั๋วสัญญาใชเงินอายุ 30       
วัน และ 1-182 วัน จากธนาคารพาณิชยหนึ่งแหงและสองแหง ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.775 และ 
5.775,LIBOR+3.50 ตอป ตามลําดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไดออกตั๋วแลกเงินขายลด จํานวน 9 ฉบับ และ 8 ฉบับ        
ตามลําดับ ขายลดใหกับบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งในอัตรารอยละ 4.00-5.80 ตอป และ     7.00-7.50 ตอป 
ตามลําดับ ครบกําหนดในเวลา 153 วัน และ 91 - 183 วัน ตามลําดับ 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินใชหลักทรัพยค้ําประกันตามหมายเหตุประกอบ     
งบการเงินขอที่  13 
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15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน   ประกอบดวย   
 บาท 
 ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
เจาหนีก้ารคา 28,548,804.48  25,747,766.63 
ตั๋วเงินจาย 13,353,651.47  4,628,237.65 
เจาหนี้อ่ืน 1,579,858.65  1,416,343.55 
รายไดรับลวงหนา 27,260,579.45  8,057,858.36 
คาใชจายคางจาย 33,965,683.38  35,091,916.39 
คาใชจายเกี่ยวกับหนังสือคางจาย 11,243,418.24  20,392,629.94 
คาลิขสิทธิ์คางจาย 97,984,610.44  86,660,390.83 
รวม 213,936,606.11  181,995,143.35 

 
16. เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น ประกอบดวย 

 (หนวย : บาท) 
 ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
ยอดคงเหลือตนงวด      25,000,000.00  - 
บวก กูยืมเพิ่ม 14,000,000.00  25,000,000.00 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวทีถึ่งกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป 

5,000,000.00 - 

หัก  ชําระคืนระหวางงวด      (18,000,000.00) - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น -สุทธิ       26,000,000.00  25,000,000.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัท ไดกูยืมเงินจากบุคคลและกิจการอื่นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช      
เงินจํานวน 8 ฉบับ และ 4 ฉบับ  ครบกําหนดเมื่อทวงถามถึง 365 วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอป โดย      
ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน 
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17. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 
 บาท 
 ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
ยอดคงเหลือตนงวด 232,936,856.80  9,955,686.14 
บวก กูยืมเพิ่ม -  - 
บวก เงนิกูตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้    15,000,000.00 225,000,000.00 
หัก  ชําระคืนระหวางงวด (10,836,856.80) (2,018,829.34) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 237,100,000.00 232,936,856.80 
หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาว-   
      ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (18,100,000.00) (4,751,801.28) 
สุทธิ 219,000,000.00  228,185,055.52 

 
18. เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการอื่น ประกอบดวย 

 (หนวย : บาท) 
 ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
ยอดคงเหลือตนงวด 12,000,000.00  - 
บวก กูยืมเพิ่ม -  12,000,000.00 
หัก  ชําระคืนระหวางงวด -  - 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป 

(5,000,000.00)  - 

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น-สุทธิ 7,000,000.00  12,000,000.00 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัท ไดกูยืมเงินจากบุคคลและกิจการอื่นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช     
เงินจํานวน 1 ฉบับ และ 3 ฉบับ  อายุ 1ป 9 เดือน ถึง 3 ป  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอป โดยไมมี    
หลักทรัพยค้ําประกัน 
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19. หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน ประกอบดวย 
 

 บาท 
 ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน -  2,654,977.45 
หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี -  (91,028.81) 

สุทธิ -  2,563,948.64 
หัก  สวนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป -  (1,255,837.86) 

สุทธิ -  1,308,110.78 

    
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําในอนาคตที่ตองจายทั้งสิ้น    
     ตามสัญญาเชาเปนดังนี้    
ไมเกิน 1 ป -  1,255,837.86 
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป -  1,308,110.78 

รวม -  2,563,948.64 
 

20. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน มีดังนี้ 
 บาท 
 ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

ภาระผูกพันผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม 11,777,957.00  11,574,299.00 
ตนทุนบริการปจจุบัน 1,765,526.00  1,731,059.00 

ตนทุนดอกเบี้ย 315,820.00  293,960.00 

ผลประโยชนจาย (2,321,431.00)  (1,821,361.00) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -  - 

ภาระผูกพันผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 11,537,872.00  11,777,957.00 

หัก สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป -  (1,768,680.00) 

สุทธิ 11,537,872.00  10,009,277.00 
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คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม2561 และ 2560 มีดังนี้ 
 บาท 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561  2560 
รับรูในงบกําไรขาดทุน    
ตนทุนขายและบริการ 741,247.00  624,333.00 
คาใชจายในการขาย 739,218.00  632,960.00 
คาใชจายในการบริหาร 600,881.00  767,726.00 
รวม 2,081,346.00  2,025,019.00 

    
 

สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญ ณ วันที่รายงาน มีดังนี้ 
 

 (รอยละตอป) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม2561 
อัตราคิดลด 2.54 
อัตราการเพิ่มขึ้นเงินเดือน 2.00 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 0-44* 
อัตราการมรณะ (อางอิงตารางมรณะไทยป 2551) 100 ของอัตรามรณะ 

* ขึ้นอยูกับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุมอายุพนกังาน 
** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย เปนดังนี้ 

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่นํามาวิเคราะหความออนไหว ไดแก     
อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ  โดยถือวาขอสมมติอ่ืนไมเปลี่ยนแปลง  ซ่ึง    
ผลกระทบของการวิเคราะหความออนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนที่อาจ
เปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

- ถาอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะลดลง 0.99 ลานบาท 
(เพิ่มขึ้น 1.13 ลานบาท) 
- ถาอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะเพิ่มขึ้น  
1.40 ลานบาท (ลดลง 1.24 ลานบาท) 
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- ถาพนักงานอายุยืนขึ้น (ส้ันลง) 1 ป ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานจะเพิ่มขึ้น 1.09 ลานบาท      
(ลดลง 0.68  ลานบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะหความออนไหวขางตน มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน  
พนักงานไดคํานวณโดยการใชวิธีเดียวกันกับที่คํานวณภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่รับรูใน      
งบแสดงฐานะการเงิน 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ 
คุมครองแรงงานโดยมีสาระสําคัญคือการปรับเพิ่มอัตราคาชดเชยใหกับลูกจางที่ทํางานตั้งแต 20 ปขึ้นไปให
ไดคาชดเชยอัตราใหมจากเดิม 300 วัน เปน 400 วัน  ณ ปจจุบันรางดังกลาวอยูระหวางรอประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษา ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงานของบริษัทฯ ที่คํานวณถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 อยูระหวางการคํานวณของนักคณิตศาสตรประกันภัย โดยบริษัทฯ จะบันทึกเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุนทั้งจํานวนเมื่อพรบ.ฯ ดังกลาวมีผลบังคับใช 

 
21. ทุนเรือนหุน 

การเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 
 ราคาตามมูลคาหุน 

(บาท) 
จํานวนหุน  หุนสามัญ 

 (หนวย : หุน)  (หนวย : บาท) 
ทุนจดทะเบียน     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1.00 403,968,555  403,968,555 
ลดทุนระหวางป 1.00 -  - 

เพิ่มทุนระหวางป 1.00 -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1.00 403,968,555  403,968,555.00 
     

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว      

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1.00 323,174,844  323,174,844 
เพิ่มทุนระหวางป 1.00 36,161  36,161 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1.00 323,211,005  323,211,005 
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การจัดการความเสี่ยงในสวนทุน 

วัตถุประสงคของบริษัทในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง การดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่ เหมาะสมและการรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมใหเกิน  
ขอกําหนดของสัญญาเงินกูยืม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  งบการเงินแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน  6.83 : 1.00 และ 2.45 : 1.00 
ตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560   ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 มีมติที่สําคัญ ดังนี้ 
1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่คงเหลือจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท    

คร้ังที่ 3 (SMM-W3) จํานวน 37,997,267 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
361,172,111 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 323,174,844 บาท และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 80,793,711 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท จากทุน      
จดทะเบียนเดิมจํานวน 323,174,844 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 403,968,555 บาท เพื่อรองรับการใช    
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที ่จะซื ้อหุ นสามัญของบริษัท ครั้งที ่ 4 (SMM-W4) และอนุมัติการแกไข
เพิ ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพื ่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  ซึ่งบริษัทได
ดําเนินการจดทะเบียนเพิ ่มทุนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยเมื ่อวันที ่ 11 พฤษภาคม     
2560 

22. ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุน 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ครั้งที่ 4 ที่จัดสรร

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย  80,790,944 หนวย 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 ป 5 เดือน 1 วัน นับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

วันที่อนุมัติใหใบสําคัญแสดงสิทธิเริ่มซ้ือขาย  วันที่ 1 มิถุนายน 2560 
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญ 1 หุน 
ราคาการใชสิทธิ  เทากับ 1.50 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) 
ระยะเวลาการใชสิทธิ  การใชสิทธิทกุวนัที่ 20 ของเดือน ตลอดอายขุองใบสําคัญ

จํานวนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  80,790,994 หนวย 

จํานวนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561            -        หนวย (หมดอายุ) 
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รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิ SMM-W4 สําหรับงวดระยะเวลาตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน   
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 (หนวย : จํานวนหนวย) 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560   80,790,994 
หัก ใชสิทธิระหวางป   - 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   80,790,994 

 
รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิ SMM-W4 สําหรับงวดระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่     
31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 (หนวย : จํานวนหนวย) 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   80,790,994 
หัก ใชสิทธิระหวางป   36,161 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   80,754,783 

 
เมื่อวันที่ 17 และ 18 ตุลาคม 2561 มีผูใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 36,161 หนวย  โดยบริษัทไดออกหุน  
เพิ่มทุนและจดทะเบียนเพิ่มทุนตอกระทรวงพาณิชณแลวในวันที่24 ตุลาคม 2561 

 
23. การชดเชยผลขาดทุนสะสม 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 มีมติอนุมัติใหโอนขาดทุนสะสมของ     
บริษัท จํานวน 127,456,807.30 บาทไปลดบัญชีสวนเกินมูลคาหุน 
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24. คาใชจายตามลักษณะ 
 

 (หนวย : บาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561  2560 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา (45,729,006.40) 59,720,451.33 
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 45,841,899.67 41,365,714.03 
คาเชาและคาบริการ 39,489,582.52 47,566,404.39 
คาลิขสิทธิ์ 87,753,598.61 113,812,736.19 
คาจางผลิตและคาจัดทําอื่นๆ 56,836,901.76 57,681,831.36 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 105,700,131.11 113,732,770.26 
คาเสื่อมราคา 10,246,637.59 18,813,990.37 
ตนทุนทางการเงิน 25,388,822.99 30,671,560.92 
อ่ืนๆ 183,621,254.28 31,879,591.56 

รวม 554,878,828.53 515,245,050.41 

 
25. คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 

 

25.1 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560   
มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2561  2560 
คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน -  - 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    

การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว (หมายเหตุ 12.2) 9,586,880.40  14,168,413.92 
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 9,586,880.40  14,168,413.92 
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25.2 ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 (หนวย : บาท) 
 สําหรับป 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย 1,310,587.72  (399,948.98) 
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 20  รอยละ 20 
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (หมายเหตุ 12.2) (262,117.53)  79,989.80 

 
26. ขาดทุนตอหุนขั้น 

26.1 ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน 
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารขาดทุนสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวม  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางงวด 

 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561  2560 
ขาดทุนสําหรับงวด (หนวย : บาท) (183,646,413.90)  (78,749,427.29) 
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว (หนวย : หุน) 323,218,491  323,174,844.00 
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน) (0.568)  (0.2437) 
 
26.2 ขาดทุนตอหุนปรับลด 

ขาดทุนตอหุ นปรับลดคํานวณโดยหารขาดทุนสําหรับปที ่เปนของผู ถือหุ นของบริษัท (ไมรวม     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูใน       
ระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญ
เทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ      
วันออกหุนสามัญเทียบเทา ซ่ึงบริษัทไมแสดงขาดทุนตอหุนปรับลดสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31     
ธันวาคม 2561 และ 2560 เนื่องจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุนสามัญต่ํากวาราคาตามสิทธิของ     
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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27. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด 
ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร     
ใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

ผลการดําเนินงาน สินทรัพยและหนี้สินตามสวนงานเปนรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือที่
สามารถปนสวนใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล 

สวนงานที่รายงาน 

สวนงานที่ 1 หนังสือ 

สวนงานที่ 2 มัลติมีเดีย 

สวนงานที่ 3 ขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา 

สวนงานที่ 4 ธุรกิจยอย เชน รับจางพิมพ ขายสินคาเพื่อสุขภาพ เปนตน 

ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร 

บริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น  ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทมีสวนงานทาง    
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 

สินทรัพย รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงิน มีดังนี้ 
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บาท 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 สวนงาน 1 สวนงาน 2 สวนงาน 3 สวนงาน 4 รวม 
รายไดตามสวนงาน 150,382,086.09 46,200,722.52 126,537,623.84 17,930,822.14 341,051,254.59 
ตนทุนขายและบริการ (228,707,383.48) (64,467,509.21) (120,456,764.26) (11,612,589.67) (425,244,246.62) 
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน  (78,325,297.39) (18,266,786.69) 6,080,859.58 6,318,232.47 (84,192,992.03) 

รายไดอื่น    20,594,279.64 
คาใชจายในการขาย    (18,451,867.43) 
คาใชจายในการบริหาร    (85,793,891.49) 
ตนทุนทางการเงิน    (25,388,822.99) 
ขาดทุนกอนภาษีเงินได    (193,233,294,30) 
คาใชจายภาษีเงินได    9,586,880.40 
ขาดทุนสําหรับป    (183,646,413.90) 
สินทรัพยถาวรสวนงาน : -      
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน     1,714,241.15 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ     81,015,092.02 
สินทรัพยสวนกลาง     698,227,740.29 
สินทรัพยรวม     780,957,073.46 

บาท 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 สวนงาน 1 สวนงาน 2 สวนงาน 3 สวนงาน 4 รวม 
รายไดตามสวนงาน    153,785,211.48 50,945,694.10 213,332,191.30 20,976,257.30 439,039,354.18 
ตนทุนขายและบริการ (107,926,600.47)   (77,398,027.25) (159,702,234.75) (14,395,377.03) (359,422,239.50) 
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน     45,858,611.01 (26,452,333.15) 53,629,956.55 6,580,880.27 79,617,116.68 

รายไดอื่น    12,022,204.86 
คาใชจายในการขาย    (31,920,055.07) 
คาใชจายในการบริหาร    (93,628,716.92) 
ตนทุนทางการเงิน    (30,671,560.92) 
ขาดทุนกอนภาษีเงินได    (64,581,013.37) 
รายไดภาษีเงินได    (14,168,413.92) 
ขาดทุนสําหรับงวด    (78,749,427.29) 
สินทรัพยถาวรสวนงาน : -      
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน     1,716,974.02 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ     118,548,786.55 
สินทรัพยสวนกลาง     852,390,773.41 

สินทรัพยรวม     972,656,533.98 
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28. รายไดภายใตขอบังคับของ กสทช. 
 

รายละเอียดการแจกแจงรายไดเพื่อเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการนําสงเงินรายปเขากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ ของผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 

 

28.1 รายละเอียดของรายไดที่ เกี่ยวของและตองนํามาคํานวณการนําสงเงินรายปเขากองทุนวิจัยและ      
พัฒนาฯ ตามประกาศดังกลาว 

 

(หนวย : บาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 
ใบอนุญาตเลขที่   
B1-S21040-0072-57 20,037,100.53 11,391,985.48 
รวมรายไดที่นํามาคํานวณการนําสงเงินรายปเขากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 20,037,100.53 11,391,985.48 

 

28.2 รายละเอียดของรายไดที่ไมเกี่ยวของและไมตองนํามาคํานวณการนําสงเงินรายปเขากองทุนวิจัยและ
พัฒนาฯ ตามประกาศดังกลาว 

 

(หนวย : บาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ชื่อ/ประเภทของรายได 2561 2560 
หนังสือ 150,382,086.09 153,785,211.48 
มัลติมีเดีย 26,163,621.99 39,553,708.62 
ขายสิทธิถายทอดสดและบริหารการตลาดกิจกรรมกีฬา 126,537,623.84 213,332,191.30 
ธุรกิจยอย เชน รับจางพิมพ ขายสินคาเพื่อสุขภาพ 17,930,822.14 20,976,257.30 
รายไดอ่ืนๆ 20,594,279.64 12,022,204.86 
รวมรายไดที่ไมนํามาคํานวณการนําสงเงินรายปเขากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 341,608,433.70 439,669,573.56 
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28.3 สรุปรายไดรวมตามประกาศฯ เทียบกับงบกําไรขาดทุน 
 (หนวย : บาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ประเภทของรายได 2561 2560 
รายไดที่นํามาคํานวณการนําสงเงินรายปเขากองทุนวิจัยและพัฒนา 20,037,100.53 11,391,985.48 
รายไดที่ไมนํามาคํานวณการนําสงเงินรายปเขากองทุนวิจัยและพัฒนา   341,608,433.70 439,669,573.56 
หัก รายไดที่เกี่ยวของกับใบอนุญาต ซ่ึงไมถือเปนรายไดของกิจการ (ถามี) - - 
รายไดระหวางอนุญาต - - 
รายไดที่เกิดจากแตละใบอนุญาตที่ผูรับใบอนุญาตจายใหกับผูอ่ืนซ่ึงม ี
   ขอตกลงระหวางผูรับใบอนุญาตกับผูน้ันในการใหบริการกับบุคคลอื่น  
   โดยเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นไดก็เพราะการมีใบอนุญาตจากผูรับใบอนุญาต - - 
อ่ืนๆ - - 
ยอดรวมรายไดตามหนางบกําไรขาดทุน 361,645,534.23 451,061,559.04 

 

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแลว ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทยังมีภาระ
ผูกพันและหนี้สินอื่นที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 

29.1 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน   
  (หนวย : ลานบาท) 
  งบการเงิน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  วงเงิน 
ท้ังสิ้น 

 วงเงิน 
ใชไป 

 วงเงิน 
คงเหลือ 

 วงเงิน 
ท้ังสิ้น 

 วงเงิน 
ใชไป 

 วงเงิน 
คงเหลือ 

หนังสือค้ําประกัน  10.00  6.60  3.40  10.00  6.40  3.60 
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  50.00  29.28  20.72  52.00  49.67  2.33 
วงเงินกูยืมระยะสั้น (1) 49.50  49.50  -  54.80  54.80  - 
วงเงินกูยืมระยะยาว  219.00  219.00  -  240.20  240.20  - 
วงเงินบัตรเครดิตน้ํามัน  1.00  0.11  0.89  1.00  0.14  0.86 

  329.50  304.49  25.01  358.00  351.21  6.79 

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทภายนอกแหงหนึ่งขอใชวงเงินสินเชื่อเงินกูยืมระยะ  
ส้ันรวมกับบริษัทจํานวน 15.00 ลานบาท เทากันทั้งสองป โดยคิดคาธรรมเนียมตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 29.6 
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29.2 บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ เพื่อใชเปนสถานที่ทําการรานคาสาขา จํานวน      
2 แหง โดยมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 27 ป  ถึง 29 ป นับจากวันที่ในสัญญา คาเชาและคาบริการที่  
บริษัทตองจายในอนาคตมีดังตอไปนี้ 

 (หนวย : พันบาท) 
 ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

ภายใน 1 ป 594  636 
1 - 5 ป 2,774  2,939 
5 ป ขึ้นไป -  370 
รวม 3,369  3,945 

 

29.3 บริษัทไดทําสัญญาใชบริการชองสัญญาณดาวเทียม อัตราคาบริการเดือนละ 600,000 บาท ระยะเวลาของ
สัญญา 2 ป เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เปนตนไป 

 

29.4 บริษัทไดทําสัญญาซื้อสิทธิเผยแพรรายการโทรทัศนผานดาวเทียมมีมูลคาตามสัญญา USD 44,616   
เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 โดยกําหนดจายชําระคาสิทธิ    
เปนรายเดือนตลอดระยะเวลาของสัญญา 

 

29.5 บริษัทไดรับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศนชองรายการ SMM TV ตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ซ่ึงบริษัท
จะตองจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตรารวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 2 ของรายไดกอนหักคาใชจาย 
จากการใหบริการ 

29.6 บริษัทมีภาระจากการค้ําประกันใหแกบริษัทแหงหนึ่งในการกูยืมเงินจากธนาคารตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 29.1  โดยบริษัทคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันในอัตรารอยละ 2 ตอป 

 

29.7 บริษัทไดรับสิทธิ์ในการถายทอดสดและบริหารสิทธิประโยชนดานการตลาดของสหพันธวอลเลยบอล
แหงเอเชีย โดยบริษัทตองจายคาสิทธิ์ ตามที่กําหนดในสัญญา เปนระยะเวลา 4 ป ตั้งแตป 2559 ถึงป  
2562 

29.8 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางกับบริษัทที่ไม
เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง มูลคา 32 ลานบาท โดยรับเงินมัดจําจํานวน 4 ลานบาทไวแลว ณ วันทํา      
สัญญา ตอมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ไดมีการโอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาว    
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30. เครื่องมือทางการเงิน 
 

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทมีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึง     
บริษัทจะพิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตาม     
บริษัทไมมีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
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30.2  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดใน     
อนาคต ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทอยางไรก็ตามบริษัท
บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใชวิธีการตางๆ รวมถึงการจัดสรรเงินลงทุนและเงินกูยืมที่  
เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ และลอยตัวใหเหมาะสม และสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ ของบริษัทซึ่งมี
รายละเอียดสวนใหญ ดังนี้ 

 (หนวย : บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน ภายใน มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 1 ป 1 ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

       (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 1,376,631.64 8,620,997.73 9,997,629.37 0.10-0.37 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 165,587,444.21 165,587,444.21 - 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน - - - 12,077,220.01 - 12,077,220.01 0.650-1.375 

รวม - - - 13,453,851.65 174,208,441.94 187,662,293.59  

        
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 
   จากสถาบันการเงิน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
179,771,475.56 

 
- 

 
179,771,475.56 

LIBOR+3.50, 
MOR-0.50-2.50,5.775 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - 213,789,183.38 213,789,183.38 - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 26,000,000.00 - - - - 26,000,000.00 7.00 
เงินกูยืมระยะยาว  

- 
 

- 
 

- 
 

237,100,000.00 
 

- 
 

237,100,000.00 
LIBOR+3.50, 

MOR-0.50-2.507.00 
หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว - - - - - - 2.50-13.71 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00 7.00 

รวม 26,000,000.00 7,000,000.00 - 416,871,475.56 213,789,183.38 663,660,658.94  
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 (หนวย : บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน ภายใน มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 1 ป 1 ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

       (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 1,575,813.30 9,706,103.95 11,281,917.25 0.10-0.37 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - - - - 216,471,203.47 216,471,203.47 - 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน - - - 14,058,278.76 - 14,058,278.76 0.650-1.375 

รวม - - - 15,634,092.06 226,177,307.42 241,811,399.48  

        
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 
   จากสถาบันการเงิน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
219,643,106.62 

 
- 

 
219,643,106.62 

LIBOR+3.50, 
MOR-0.50-2.50,5.775 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - - - - 181,995,143.35 181,995,143.35 - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 25,000,000.00 - - - - 25,000,000.00 7.00 
เงินกูยืมระยะยาว  

- 
 

- 
 

- 
 

232,936,856.80 
 

- 
 

232,936,856.80 
LIBOR+3.50, 

MOR-0.50-2.50, 7.00 
หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว - - - 2,563,948.64 - 2,563,948.64 2.50-13.71 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น - 12,000,000.00 - - - 12,000,000.00 7.00 

รวม 25,000,000.00 12,000,000.00 - 455,143,912.06 181,995,143.35 674,139,055.41  

 
30.3  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการขายลิขสิทธิ์การถายทอดใหกับตางประเทศ ทํา      
ใหบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนอยูบาง อยางไรก็ตาม บริษัทจะ    
พิจารณาใชอนุพันธทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว เมื่อสภาวการณอัตรา
แลกเปลี่ยนมีแนวโนมที่ไมเสถียรสภาพ โดยบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินที่เปน   
สกุลเงินตราตางประเทศที่ไมไดปองกันความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สกุลเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย    
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (0.19)  0.14 
    

หนี้สิน    
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 1.48  0.43 
หนึ่งหมื่นสี่พันเยน 0   
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30.4    ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทมีความเสี่ยงทางดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา อยางไรก็ตามเนื่องจากสวน
ใหญบริษัทจะใหสินเชื่อกับลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชําระหนี้ ดังนั้นบริษัทจึงไมคาดวาจะ  
ไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานี้นอกเหนือจากสวนที่ไดตั้งคา  
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวแลว 

30.5 มูลคายุติธรรม 
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดประเภทอยูในระยะสั้นเงิน      
ลงทุนและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวา   
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปน
สาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี 
 

31. ลําดับของมูลคายุติธรรม 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

(หนวย : บาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม     

เงินลงทุนระยะยาว (หมายเหตุ 7) - - - - 
 

(หนวย : บาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยท่ีเปดเผยมูลคายุติธรรม     

เงินลงทุนระยะยาว (หมายเหตุ 7) 941,815.34 - - 941,815.34 
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32. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

32.1 การปรับโครงสรางกิจการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามอินเตอร มัลติมีเดีย จํากัด(มหาชน)  คร้ังที่ 5/2561  เมื่อ    
วันที่  21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับ
โครงสรางกิจการของบริษัทฯ  รายละเอียดที่สําคัญ  มีดังนี้ 

- การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมด  ระหวางบริษัทฯ  และ      
บริษัท ทีม เอ โฮลดิ้ง 2 จํากัด ("TAH2")  ซ่ึงมีผูถือหุน 3 ราย  ไดแก 

1. นายวนรัชต  ตั้งคารวคุณ 
2. นางสาวณัฐดุลภรณ  กิติกรพาณิชย 
3. นายอภิชาติ  ตั้งเอกจิต 

โดยบริษัท จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ TAH2 ซ่ึงหมายถึง ทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ 
และความรับผิดชอบทั้งหมดของ TAH2  ที่มีอยูในปจจุบัน  และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอน      
กิจการทั้งหมด 

 เนื่องจาก TAH2 โดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) มีเงินลงทุนใน บริษัท เฟลปส  
ดอดจ อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด (PDITL)  ผูผลิตและจําหนายสายไฟฟาและสาย      
เคเบิ้ลไฟฟา  ซ่ืงเปนบริษัทยอยที่ถือหุนโดย TAH2 ในสัดสวนประมาณรอยละ 99.9 ของทุนจด
ทะเบียนของ PDITL ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึงมีมูลคารวมทั้งสิ้น 12,900,000,000 บาท   

- การออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 22,500,000,000 หุน  มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ  1  
บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 21,500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใน  
ราคาเสนอขาย  0.60 บาท/หุน คิดเปนมูลคารวม 12,900,000,000 บาท ใหแก TAH2 เพื่อเปน
คาตอบแทนสําหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซ่ึงภายหลังการปรับโครงสรางแลว   
เสร็จผูถือหุนของ TAH2 จะเขามาถือหุนในบริษัทฯ สัดสวนประมาณรอยละ 94.20 ของหุนที่
ออกและชําระแลวทั้งหมด 

(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 1,000,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท      
ซ่ึงเปนการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคา
เสนอขายหุนละ 0.60 บาท  ใหแก 
(2.1) นายรีวนิ เพทายบรรลือ และ/หรือ นิติบุคคลที่นายรีวนิ เพทายบรรลือ ถือหุนมากกวา    

รอยละ 99 ไดรับการจัดสรรหุน 666,666,666 หุน 
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(2.2) นายณฐัพงศ ศีตวรรัตน และ/หรือ นิตบิุคคลที่นายณฐัพงศ ศีตวรรัตน ถือหุนมากกวา    
รอยละ 99 ไดรับการจัดสรรหุน 333,333,334 หุน 

ซ่ึงภายหลังการออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแกนักลงทุนฯ      
ดังกลาว นักลงทุนฯจะเขาเปนผูถือหุนรอยละ 4.38 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   
ของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวของบริษัทฯ) 
ราคาตลาดสําหรับการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรใหแก TAH2 ซ่ึงเปนบุคคลใน      
วงจํากัด คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาด        
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกัน  กอนวันที่คณะกรรมบริษัทมี     
มติเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ 

- การจัดตั้งบริษัทยอยสําหรับรับโอนธุรกิจเดิม  โดยการโอนธุรกิจเดิมของบริษัทฯ  ซ่ึงไดแก กิจการ
หนังสือตางๆ กิจการผลิตรายการทางโทรทัศนและวิทยุ กิจการซื้อขายสิทธิ์ถายทอดสดทาง    
โทรทัศน  ถายทอดสดผานดาวเทียม  และกิจการสิ่งพิมพและอื่นๆ ในรูปแบบตางๆ รวมถึง   
สินทรัพย  หนี้สินทางการคา  และหนี้เงินกูที่ไมติดเงื่อนไขของเจาหนี้หรือสถาบันการเงิน  ใหแก
บริษัทยอยที่ตั้งขึ้นใหมเพื่อรับโอนธุรกิจเดิมโดยบริษัทฯ จะเขาถือหุนในบริษัทยอยในสัดสวนรอย  
ละ 100  ของจํานวนหุนทั้งหมด   
และจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับโอนธุรกิจเดิมใหแก  บริษัท เดอะ เบสท บุคส จํากัด       
ซ่ึงมิใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  โดยการจําหนายหุนทั้งหมด  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 100 ของทุนจด     
ทะเบียนชําระแลวของบริษัทยอยสําหรับรับโอนธุรกิจเดิม 

โดยภายหลังการปรับโครงสรางกิจการบริษัท  และการเขาทําธุรกรรมการับโอนกิจการทั้งหมด  
บริษัทฯจะประกอบธุรกิจในลักษณะ Holding Company หรือประกอบธุรกิจโดยการถือหุนใน    
บริษัทอื่น 

ทั้งนี้  บริษัทฯไดแตงตั้งให บริษัท แอ็ดวานซ แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการ  
เงินอิสระในการใหความเห็นตอผูถือหุนในเรื่องธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรม
จัดสรรหุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดและการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย   
ของบริษัทฯ    ซ่ึงเขาขายเปนรายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกัน   
ของบริษัทจดทะเบียน 

- การยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหมกับตลาดหลักทรัพยฯ(Relisting) ของบริษัทฯ  เพื่อให  
ตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
เนื่องจากการเขาทําธุรกรรมการรับโอนกิจกรรมทั้งหมดดังกลาว  จัดเปนรายการประเภทที่  4 หรือ 
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การเขาจดทะเบียนหลักทรัพยโดยทางออม (Backdoor Listing) ตามประกาศรายการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย   

ทั้งนี้ อนุมัติแตงตั้งให บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) เปนที่ 
ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ  สําหรับการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยฯ  ใหพิจารณารับหลักทรัพย
ใหม (Relisting)  ของบริษัทฯ 

- การเปลี่ยนแปลงชื่อ ช่ือยอหลักทรัพย 
 

เดิม  เปล่ียนแปลงเปน 
บริษัท สยามอินเตอร มัลติมีเดีย จํากัด(มหาชน)  บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
Siam Inter Multimedia Public Company Limited  STARK Corporation Public Company Limited 

SMM  STARK 
 

สําหรับกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ 180 วัน (ขึ้นอยูกับ      
ความสมบูรณของเงื่อนไขบังคับกอนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด)  และภายหลังจากที่ประชุมผู      
ถือหุนมีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด  และธุรกรรมการจัดสรรหุนเพื่อตอบแทนการ   
รับโอนกิจการทั้งหมด  รวมทั้งอนุมัติเร่ืองตางๆ ที่จําเปน  ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ       
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2562 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอง   
ประชุม ช้ัน 9  บริษัท สยามอินเตอร มัลติมีเดีย จํากัด(มหาชน)    และกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิ  
เขารวมประชุม (Record Date)  ในวันที่  8 มีนาคม 2562 

32.2 จดทะเบียนบริษัทยอย 

เมื่อวันที่  9  มกราคม  2562 บริษัทฯ  ไดดํ า เนินการจดทะเบียนบริษัทยอยแหงหนึ่ งในชื่อ                
บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จํากัด ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เรียกชําระรอยละ 25  

33. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 

    



                                                                                                                               รายงานประจําป 2561 
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