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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บรษิทั สยามอนิเตอร์มลัตมิเีดยี จ�ากัด (มหาชน) เร่ิมต้นการด�าเนนิธรุกจิเมือ่ปี พ.ศ. 2533 ด้วยการเป็นผูผ้ลิตและจ�าหน่าย

หนังสือการ์ตูนลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับความนิยมจากผู้อ่านตลอดมา จนปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายการ์ตูน

ลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นมากท่ีสุดรายหน่ึงของประเทศไทย ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่การผลิตและจ�าหน่ายหนังสือประเภท

นวนิยายจีนก�าลังภายในและพ็อกเกตบุ๊คลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อีกท้ังยังได้

ขยายไปสูก่ารผลติและจ�าหน่ายการ์ตนูลขิสทิธิจ์ากประเทศอเมรกิา จนี และเกาหล ีซึง่สนิค้าประเภทสิง่พมิพ์ของบรษิทัได้รบัความ

นิยมจากผู้อ่านอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันยังได้ขยายไปสู่ธุรกิจ E-Book

 จากความส�าเร็จด้านธุรกิจส่ิงพิมพ์ บริษัทจึงได้ขยายไปสู่ธุรกิจมัลติมีเดีย โดยในปี พ.ศ. 2545 บริษัทได้เริ่มผลิตรายการ

วทิยกุฬีาและสาระบนัเทงิ 24 ชัว่โมง ในชือ่ “สปอร์ตเรดโิอ” ปัจจบุนัออกอากาศทางสถานวิีทยุ FM 96 MHz และยงัรบัฟังรายการ

ได้ทางเว็บไซต์ www.smmsport.com ปัจจุบัน “สปอร์ตเรดิโอ” ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงคนรัก

กีฬาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

 และเม่ือปี พ.ศ. 2553 บริษัทได้ขยายไปสู่การผลิตสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมในชื่อ “SMMTV” สถานีข่าวกีฬา “รู้ลึก รู้จริง 

รู้ทุกสิ่งกีฬาโลก” น�าเสนอรายการกีฬาหลากหลายรูปแบบตลอด 24 ช่ัวโมง ปัจจุบันสามารถรับชมรายการของ SMMTV ได้ทาง

จานดาวเทียมระบบ C-Band (จานด�า) ความถี่ 3545 Symbol Rate V30000 รวมทั้งเคเบิลทีวีทั่วประเทศ, เว็บไซต์ www.

smmsport.com และแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และ Android  

 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทยังได้เร่ิมขยายธุรกิจไปสู่ด้าน New Media โดยน�าเสนอข้อมูลข่าวสารในแวดวงกีฬา

และสาระบันเทิงในรูปแบบดิจิตอลคอนเทนท์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ได้แก่ www.thaileagueonline.com  น�าเสนอข่าวความ

เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลไทยทุกลีก ต่อมาบริษัทเปิดเว็บไซต์ www.smmsport.com ให้เป็นศูนย์รวมคอนเทนท์ด้าน

กีฬาทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการข้อมูลกีฬาและโหราศาสตร์ทางระบบ 1900 อีกด้วย

 จากการทีบ่รษิทัมสีือ่หลากหลายประเภท บรษิทัจึงได้ด�าเนนิธรุกิจขายโฆษณาทัง้โฆษณาส่ิงพมิพ์ และโฆษณาสือ่มัลตมิเีดยี

ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ดาวเทียม และเว็บไซต์
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ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ

 บริษัทเป็นผู้น�าด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะนวนิยายจีน การ์ตูนญ่ีปุ่น และการ์ตูนไทย มาโดยตลอด และยังคง

นโยบายรกัษาตลาดและความเป็นผูน้�าต่อไป แต่เพือ่ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกจิ บรษิทัจะเพิม่ความระมดัระวงัในการพจิารณา

ซื้อลิขสิทธิ์เพื่อมาจัดพิมพ์ยิ่งขึ้น และเพิ่มสิทธิการด�าเนินงานเผยแพร่ไปสู่การท�า E-Book ด้วย

 นอกจากงานส่ิงพิมพ์ หรือ SMM Publishing ที่บริษัทเชื่อมั่นว่าจะยังคงเป็นธุรกิจสร้างรายได้ที่ดีแล้ว ธุรกิจมัลติมีเดีย

ทางด้านกีฬา หรือ SMMSPORT ซึ่งบริษัทได้ขยายงานและพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้น�าทั้งสื่อวิทยุกีฬา สปอร์ตเรดิโอ FM 96, 

สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมกีฬา SMMTV : Sports Channel และเว็บไซต์ www.smmsport.com ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่า สื่อของบริษัท

ทั้งสามสื่อนี้ต่างมีความแข็งแกร่งในตัวเอง มีการด�าเนินงานที่สอดประสานกัน และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน จนสามารถ 

ก้าวขึ้นสู่สื่อกีฬาชั้นน�าของประเทศ

 วิสัยทัศน์ (Vision)  SMM จะเป็นผู้น�าในการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อสร้างความสุขให้คนไทย

 พันธกิจ (Mission) SMM จะด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตสื่อชั้นน�าของประเทศ น�าเสนอสื่ออันเป็นสารประโยชน์และสร้าง

ความสขุให้กับคนไทยทกุเพศ ทกุวยั โดยพฒันาขึน้เป็นธรุกจิทีย่ัง่ยนื มีผลงานเป็นทีย่อมรบัในวงกว้าง และสามารถสร้างผลตอบแทน

ที่น่าพอใจในระยะยาว
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กลยุทธ์ทางการตลาด

 เนื่องจากสังคมโลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงโดยตลอดและรวดเร็วข้ึนเร่ือยๆ บริษัทจึงต้องพิเคราะห์ให้ได้ว่าสื่อใดจะเป็น

สื่อที่ประชาชนให้ความนิยมในอนาคต เพื่อบริษัทจะสามารถผลิตสื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เพื่อให้ธุรกิจของ

บริษัทคงอยู่ได้อย่างย่ังยืนและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยมุ่งเน้นผลิตสื่อต่างๆ ที่สามารถพึ่งพิงและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อ

ความแข็งแกร่งในการสร้างรายได้และผลก�าไรสูงสุด โดยเน้นกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนี้

 1. เน้นการคัดสรรเลือกซื้อลิขสิทธิ์เฉพาะหนังสือที่เป็นเรื่องยอดนิยม มีโอกาสสร้างยอดขายที่ดี

 2. เน้นการซือ้ลขิสทิธิง์านพมิพ์จากส�านกัพมิพ์ต่างประเทศมากกว่าในประเทศ เพราะจากประสบการณ์ทีผ่่านมา ลขิสทิธิ์

เรื่องดังจากต่างประเทศจะสร้างยอดขายได้มากกว่า ทั้งนี้บริษัทยังคงให้การสนับสนุนนักเขียนไทยอย่างต่อเนื่องแต่เพิ่มความ

รอบคอบในการพิจารณาเลือกเรื่องมากยิ่งขึ้น

 3. โปรโมทประชาสัมพันธ์ส่ิงพิมพ์ท่ีบริษัทผลิตและจัดจ�าหน่ายผ่านสื่อโทรทัศน์, สื่อวิทยุ, และเว็บไซต์ของบริษัทมาก 

ยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขาย

 4. เพิม่แผนโปรโมชัน่และด�าเนนิกจิกรรมด้านการตลาดกบัร้านหนงัสอืต่างๆ เพือ่กระตุน้ยอดขายให้กบัสิง่พมิพ์ของบรษิทั

อย่างต่อเนื่อง

 5. ส่งเสรมิและขยายธรุกจิ E-Book ให้กว้างขวางและเป็นทีย่อมรบัมากยิง่ขึน้ โดยเจรจาลขิสิทธิจ์ากนักเขยีนให้ครอบคลมุ

ทั้งสิ่งพิมพ์และ E-Book

 6. เพิ่มกลยุทธ์ให้ E-Book ช่วยโปรโมทสิ่งพิมพ์ของบริษัท ไม่ได้มองว่า E-Book มาท�าลายธุรกิจสิ่งพิมพ์แต่จะเกื้อหนุน

กัน

 7. พัฒนาส่ือด้านกีฬามัลติมีเดีย ท้ังส่ือวิทยุกีฬา สปอร์ตเรดิโอ FM 96, สื่อโทรทัศน์ดาวเทียมกีฬา SMMTV : Sports 

Channel และเว็บไซต์ www.smmsport.com ให้เป็นสื่อกีฬาคุณภาพย่ิงขึ้นทั้งในด้านการน�าเสนอข่าวสารที่สด รวดเร็ว ถูกต้อง 

มีรูปแบบการน�าเสนอที่ทันสมัยและน่าสนใจ และที่ส�าคัญสื่อเว็บไซต์ของบริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความ

ต้องการของแฟนรายการโทรทัศน์และแฟนรายการวิทยุในการติดตามข่าวสารด้านกีฬาได้มากยิ่งขึ้น

 8. พัฒนารูปแบบการน�าเสนอและเพิ่มช่องทางการติดตามสื่อของบริษัท จากโทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุ และเว็บไซต์ ไปสู่

โทรศัพท์มือถือหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อความสะดวกและเข้ากับยุคสมัย
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

 ด้วยความเจรญิทางด้านเทคโนโลยี โลกได้ก้าวเปลีย่นจากอนาลอ็กสูด่จิติอล ส่งผลให้การด�าเนนิชวีติของคนสังคมปัจจบุนั

เปลี่ยนไป บริษัทตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเตรียมพร้อมรับมืออย่างไม่ประมาท

 บริษทัวางเป้าหมายการด�าเนินธรุกิจสิง่พิมพ์ควบคูไ่ปกบัสือ่มลัตมิเีดยีด้วยการเป็นตวัแทนขายลขิสทิธิก์ฬีาระดบันานาชาติ 

โดยบริษัทได้รับแต่งต้ังให้เป็น Worldwide Media Marketing Partner ของ Asian Volleyball Confederation หรือสหพันธ์

วอลเลย์บอลแห่งเอเชียเป็นเวลา 4 ปี นับจากปี พ.ศ. 2559 - 2562 ลิขสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมการขายสิทธิสัญญาณภาพถ่ายทอด

สดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดบัเอเชียไปทกุประเทศทัว่โลก และการขายป้ายโฆษณาในสนามแข่งขนั การขายสปอนเซอร์สนบัสนนุ

การแข่งขัน

 ด้วยลิขสิทธ์ิดังกล่าว คาดว่าจะท�ารายได้ให้กับบริษัทปีละกว่า 100 ล้านบาท ช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับธุรกิจสื่อ

มัลติมีเดียได้อย่างมาก

 ส่วนธุรกิจสิ่งพิมพ์ บริษัทยังคงก�าหนดเป้าหมายให้ส�านักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ เป็นผู้ผลิตการ์ตูนญี่ปุ่นอันดับหนึ่ง

ของประเทศไทย และให้ส�านักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊ค เป็นผู้ผลิตนวนิยายจีนอันดับหนึ่งของประเทศไทยต่อไป พร้อมกับการเพ่ิม

รายได้การจ�าหน่าย E-Book อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และวิถีการด�าเนินชีวิตของคนไทย
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โครงการในอนาคต

 ในปี 2558 ทีผ่่านมา ด้วยภาวะเศรษฐกจิทีซ่บเซา ท�าให้ประชาชนจบัจ่ายใช้สอยลดลง ส่งผลถงึยอดขายหนงัสอืและยอด

ขายโฆษณาในสื่อมัลติมีเดีย ทั้งโทรทัศน์ดาวเทียมและวิทยุที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 บรษิทัตระหนกัถึงการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยีและพฤตกิรรมของคนไทย จงึด�าเนนินโยบายอย่างรอบคอบรดักมุ

เกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นและนวนิยายจีนเกรด A เป็นหลัก และเพิ่มการซื้อลิขสิทธิ์ทางด้าน E-Book พร้อมกัน

ไปด้วย แม้ว่า E-Book ในประเทศไทยจะยังไม่เติบโตเท่าใดนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา

 ส่วนด้านธุรกิจมัลติมีเดียซึ่งประกอบด้วยสื่อกีฬา อาทิ สปอร์ตเรดิโอ FM 96, SMMTV : Sports Channel และเว็บไซต์

กีฬา smmsport.com บริษัทได้เพ่ิมความส�าคัญในการพัฒนาเว็บไซต์กีฬา smmsport.com โดยก�าหนดเป้าหมายในอนาคตให้ 

smmsport.com เป็นเว็บไซต์กีฬาที่ตอบสนองความต้องการของผู้สนใจกีฬามากที่สุด

 และความเคลื่อนไหวที่ส�าคัญอีกประการในปี 2558 คือ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับความไว้

วางใจจากสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย หรือ Asian Volleyball Confederation (AVC) ให้เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ด้านการตลาดและ

สัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับเอเชีย ทั้งวอลเลย์บอลในร่มและชายหาดทุกนัดการแข่งขันระหว่างปี 2559-

2562 โดยสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมการขายสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันไปทุกประเทศทั่วโลก การขายป้ายโฆษณาในสนาม

แข่งขัน และสิทธ์ิการขายสปอนเซอร์ ซ่ึงอาจถือได้ว่า SMM เป็นบริษัทคนไทยรายแรกที่ถือลิขสิทธ์ิในการบริหารสิทธิประโยชน์

ทางการตลาดและการถ่ายทอดสด (Marketing & Media Rights) การแข่งขนักฬีาวอลเลย์บอลระดบัเอเชยี เพือ่ขายให้แก่ประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลก

 แม้จะเป็นแนวทางใหม่ของบริษัทในการประกอบธุรกิจซื้อขายลิขสิทธิ์ดังกล่าว รวมทั้งการด�าเนินการให้ภาพการแข่งขัน

ถกูส่งต่อไปยงัประเทศหรอืสถานโีทรทศัน์ทีซ่ือ้ลขิสทิธิอ์ย่างสมบรูณ์ แต่จากประสบการณ์การด�าเนนิธรุกิจโทรทศัน์ SMMTV บรษัิท

จึงมั่นใจว่าจะประสบความส�าเร็จได้ในที่สุด

 อน่ึง กีฬาวอลเลย์บอลได้รับการบันทึกในเว็บไซต์ sportyghost.com/top-10-most-popular-sports-in-the-world 

เมื่อปี 2014 ว่าเป็นกีฬาที่มีผู้ชมทั่วโลกเกือบ 1,000 ล้านคนเฝ้าติดตามชม ส�าหรับในประเทศไทย “วอลเลย์บอล” เป็นกีฬาที่คน

ไทยให้ความสนใจและนยิมอย่างมากรองจากฟตุบอล ดงันัน้การได้รับลขิสทิธิ ์Marketing & Media Rights จากสหพนัธ์วอลเลย์บอล

แห่งเอเชียในครั้งนี้ จึงเป็นอีกก้าวที่ยิ่งใหญ่ของบริษัท เพื่อเกื้อหนุนให้ธุรกิจเติบโตต่อไปในอนาคต
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พัฒนาการที่ส�าคัญในปี 2558

 • ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC และสิทธิ์ในการบริหารสิทธิประโยชน์ทางการตลาด

 

 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน) หรือ SMM  ซึ่งด�าเนินธุรกิจผลิตส่ือสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย อาทิ 

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมกีฬา SMMTV, สถานีวิทยุกีฬา เอฟเอ็ม 96 สปอร์ตเรดิโอ และเว็บไซต์กีฬา smmsport.com อีกทั้งมี

ประสบการณ์ในการจัดอีเวนท์กีฬาที่หลากหลาย ซึ่งรู้จักกันดีในนาม SMMSPORT ได้รับความไว้วางใจจาก สหพันธ์วอลเลย์บอล

แห่งเอเชีย หรือ AVC ให้เป็นผู้ได้รับลิขสิทธ์ิการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลทุกรายการที่อยู่ภายใต้การรับรองของ AVC 

ทั้งประเภทชายและหญิง และท้ังในร่มและชายหาดไปท่ัวโลก และสิทธิ์ในการบริหารสิทธิประโยชน์ทางการตลาดทั่วทวีปเอเชีย 

ตัง้แต่ปี 2016 ถงึ 2019  รวมระยะเวลา 4 ปี ซึง่ได้จดังานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2558 ณ ห้องปารชิาติ 

โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน

 SMMSPORT เป็นทีรู่จ้กัและได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางในการน�าเสนอข่าวสาร ความเคลือ่นไหว รายงานผลการ

แข่งขันกีฬาทุกประเภทท่ัวโลก รวมท้ังมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ มีผู้ติดตามชมเป็นจ�านวนมาก 

 บริษัทได้ขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดให้บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ�ากัด หรือ “ไทยรัฐทีวี” ให้เป็นผู้ด�าเนินการถ่ายทอด

การแข่งขนัวอลเลย์บอล Asian Volleyball Confederation (AVC) 2016 – 2019 ในฐานะ “Offfiificial Broadcaster” ในประเทศไทย 

และบนัทกึเทปภาพถ่ายการแข่งขนัวอลเลย์บอล Asian Volleyball Confederation (AVC) 2016 – 2019 เพือ่แพร่ภาพแพร่เสยีง

ออกอากาศในประเทศไทยทางช่องรายการโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี จ�านวนอย่างน้อย 11 รายการต่อปีของรายการแข่งขันทั้งหมด แต่

ทั้งนี้บริษัทยังคงสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียทางโทรทัศน์กีฬาดาวเทียม SMMTV รวมทั้งสื่อต่างๆ ของ 

บริษัท

 นอกจากนีบ้รษิทัได้ตดิต่อเจรจากับเอเจนซีร่ะดบัโลก อาท ิIMG และ LAGARDERE เพือ่เป็นตวัแทนขายลขิสทิธิถ่์ายทอด

สดการแข่งขันไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับมากมาย 
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 • SMMSPORT การรีแบรนด์สู่เว็บกีฬาอย่างแท้จริง

  บริษัทได้พัฒนา SMMSPORT ให้เป็นเว็บไซต์เพื่อคนรักกีฬาอย่างแท้จริง รวบรวมเนื้อหาคอนเทนท์เก่ียวกับกีฬา 

ทุกประเภททั่วโลก เพ่ือตอบสนองความต้องการของแฟนกีฬาท่ีเข้ามาที่ www.smmsport.com เพียงเว็บเดียวจะได้รับข้อมูล 

ข่าวสาร ความเคลือ่นไหว รายงานผลการแข่งขนั ในแวดวงกฬีาทัว่โลกได้อย่างสมบรูณ์และทนัเหตกุารณ์ด้วยสโลแกน “เว็บเดียว

จบครบทุกกีฬาที่ smmsport.com”

 เว็บไซต์ SMMSPORT

 ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ได้มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการน�าเสนอด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่มีสีสัน ทันสมัย ใช้งานง่าย เหมาะ

กับผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน พร้อมกับมุ่งเน้นการน�าเสนอคอนเทนท์กีฬาท่ีครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  และปี 2558 เป็นปี

แรกที่ SMMSPORT มุ่งเน้นข่าวสารในรูปแบบรายการคลิปสั้นๆ คลิปสด บรรยากาศ ในอีเวนท์กีฬาที่น่าสนใจ และผลิตรายการ

สั้นเป็นตอนๆ ให้แฟนกีฬาได้ติดตามทั้งฟุตบอลไทย ฟุตบอลต่างประเทศ วอลเลย์บอล และมวยที่มีผู้ชมคอยติดตามทุกวัน

 การกระจายคอนเทนท์ไปสู่แฟนกีฬา

 ใช้ช่องทางในการน�าเสนอเดิมที่ได้รับการยอมรับทางเฟซบุ๊คแฟนเพจของแต่ละกีฬา และมียอด Like เพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ 

และมีการสร้าง Engagement แต่ละเพจอย่างต่อเนื่องให้มีการพูดคุยกันอย่างสม�่าเสมอ มียอดรีช การแชร์ การคอมเมนท์ เพื่อ

สุดท้ายแล้วให้เกิดการคลิกกลับมาเข้าเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีโซเชียลมีเดียอื่น เช่น ทวิตเตอร์ เป็นรายการข่าวสั้น ผลบอล, 

อินสตาแกรม แชร์ภาพสวยๆ จากช่างภาพกีฬาฟุตบอลไทย, Line@smmsport เปิดตัวใหม่เพื่อผู้ใช้ไลน์โดยเฉพาะ เสนอข่าวและ

ผลฟุตบอล

 เพิ่มช่องทางการเข้าถึง ด้วยแอพพลิเคชั่น smmsport live ส�าหรับ iOS และ Android

 พัฒนา SMMSPORT ในรูปแบบของแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือที่จะท�าให้ผู้ใช้ได้ติดตาม SMMSPORT ได้ทุกที่ 

ทุกเวลา บริการเด่น คือสด 3 บริการ ดังนี้ ได้แก่ ชมรายการสดของ SMMTV, ฟังสดวิทยุ Sport Radio พร้อมระบบเลือกแจ้ง 

เตือนตามผังรายการ และรายงานผลฟุตบอลสด อัพเดตวินาทีต่อวินาที รูปแบบภาษาไทยดูง่าย และสามารถรับการแจ้งเตือน คู่

ที่ก�าลังจะแข่งขันได้ ส่วนออปชั่นอื่นๆ ให้เลือกดูเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะอ่านข่าว คอลัมน์ ดูตารางถ่ายทอดกีฬา ดูคลิปกีฬา วิเคราะห์

ฟุตบอล โปรแกรม และผลทุกกีฬา และฟุตบอลทุกลีกทั่วโลก 

 

 การถ่ายทอดสดบน YouTube

 SMMSPORT ยังได้พัฒนางานถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชมไปทั่วโลก

ผ่านทาง YouTube รายการแข่งขนักีฬาทกุรายการที ่SMMTV ได้สทิธิถ่์ายทอดสดออนไลน์ทัว่โลก อกีทัง้พฒันาระบบการฟังวทิยุ

ออนไลน์ เพื่อให้แฟนรายการวิทยุสปอร์ตเรดิโอ ได้ติดตามฟังรายการได้อย่างชัดเจนคมชัดแบบเรียลไทม์  

 การพัฒนางานขายด้านโฆษณาออนไลน์

 บริษัทได้เล็งเห็นความส�าคัญและโอกาสในการท�าตลาดออนไลน์ และพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันวิธีการขายในรูปแบบ 

ทั้งเก่าและใหม่  ซึ่งจะช่วยในการให้ค�าแนะน�าลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์ของตนเองและต้องการประชาสัมพันธ์ให้มีผลตอบรับที่ดีกว่าใน

อดีต เห็นผลว่ามียอดคลิกท่ีดีข้ึน และน�าไปสู่แคมเปญของลูกค้าท่ีบริษัทได้มีส่วนร่วมในการน�าเสนอและให้บริการลูกค้าแบบครบ

วงจรมากขึ้น ทั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในงานขายสามารถท�างานประสานร่วมกับเอเจนซี่ที่มีลูกค้าได้ดีขึ้น และมีการรับ

โฆษณาจากระบบ Programmatic ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เว็บไซต์
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 การประกอบธุรกิจของบริษัทในปี 2558 ประกอบด้วย

 1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์  
 • ผลิตและจัดจ�าหน่ายหนังสือประเภทต่างๆ

 • รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์

 • ขายโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์

 2. ธุรกิจมัลติมีเดีย 
 • สถานีวิทยุกีฬา “สปอร์ตเรดิโอ”

 • สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมกีฬา “SMMTV” 

 • สื่อใหม่ (New Media)

 • ขายโฆษณาสื่อมัลติมีเดีย 

 3. ธุรกิจอื่น 
 • จัดกิจกรรม

 • ให้เช่าสินทรัพย์ (พื้นที่ส�านักงาน)

 • อื่นๆ
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โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทจ�าแนกตามประเภทของธุรกิจ

ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558

(หน่วย : บาท)

รายได้ตามประเภทของธุรกิจ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

  - รายได้ขายหนังสือ 360,821,476.82 93.49 437,454,609.14 92.78 467,573,265.92 90.28

  - รายได้โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ 11,407,577.10 2.96 23,366,112.17 4.96 39,078,773.59 7.55

  - รายได้รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ 13,737,460.00 3.56 10,668,172.00 2.26 11,247,978.32 2.17

รวมรายได้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 385,966,513.92 75.09 471,488,893.31 74.11 517,900,017.83 76.45

ธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย

  - รายได้โฆษณาสื่อวิทยุ 39,724,104.10 52.77 64,618,394.30 60.62 59,344,702.75 46.24

  - รายได้โฆษณาสื่อโทรทัศน์ 23,692,512.12 31.47 26,962,974.80 25.30 50,192,932.22 39.11

  - รายได้บริการข้อมูล/Internet 11,863,356.77 15.76 15,007,889.48 14.08 18,815,101.53 14.66

รวมรายได้ธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย 75,279,972.99 14.64 106,589,258.58 16.75 128,352,736.50 18.95

ธุรกิจอื่น

  - รายได้จัดกิจกรรม 36,638,339.00 69.41 27,375,794.48 47.11 3,971,121.50 12.73

  - รายได้ให้เช่าสินทรัพย์/อื่นๆ 7,791,380.65 14.76 13,533,058.94 23.29 12,622,661.34 40.48

  - รายได้อื่น 8,358,455.85 15.83 17,202,477.09 29.60 14,589,356.38 46.79

รวมรายได้ธุรกิจอื่น 52,788,175.50 10.27 58,111,330.51 9.13 31,183,139,22 4.60

รายได้รวม 514,034,662.41 100.00 636,189,482.40 100.00 677,435,893.55 100.00
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ธุรกิจสิ่งพิมพ์

 1. ผลิตและจัดจ�าหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
 ช่วงปี 2558 ธุรกิจสิ่งพิมพ์ค่อนข้างได้รับผลกระทบมากพอสมควรจากปัจจัยสภาพเศรษฐกิจและการเปลี่ยนพฤติกรรม

ของผู้บริโภคที่เข้าสู่สังคมดิจิตอล โดยการรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรง

กับสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารที่หลายฉบับต้องปิดตัวลง โดยทางบริษัทได้มีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด

เวลา และได้ปรบัแนวทางการด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบัสภาพตลาดเรือ่ยมา โดยในปี 2558 บรษิทัได้หยดุการผลติและจ�าหน่าย

นิตยสารเนื่องจากรายได้ไม่เป็นไปตามเป้า ได้แก่ Slimming และ Health plus และได้ปรับการออกนิตยสารการ์ตูน C-kiDs ราย

สปัดาห์ ให้มเีนือ้หาทนักบันติยสารการ์ตูน Jump รายสปัดาห์ทีอ่อกในประเทศญีปุ่น่แบบตอนต่อตอน โดยตอนล่าสดุทีล่งในนิตยสาร 

Jump ทาง นิตยสาร C-kiDs ก็จะมีตอนล่าสุดเช่นเดียวกัน  

 นอกจากน้ันยังได้ปรับช่องทางการจัดจ�าหน่ายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด โดยหยุดการส่งสินค้าให้กับร้านหนังสือ

หลายร้านทีไ่ม่สร้างยอดขาย และการปรับขนาดร้านค้าลง รวมถึงการปรบัสดัส่วนสนิค้าภายในร้าน ถงึแม้ช่องทางการจดัจ�าหน่าย

จะลดน้อยลงตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามร้านค้าท่ีมีการปรับสัดส่วนสินค้า ยังคงเป็นโอกาสในการผลิตสินค้าใหม่และขยายช่อง

ทางใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าอีกด้วย 

 แม้ว่าบรษิทัจะเผชญิปัญหาเดยีวกันกับส�านกัพมิพ์อ่ืนๆ แต่บรษิทักไ็ม่ได้รบัผลกระทบมากนกั เนือ่งจากบรษิทัได้ผลิตสนิค้า

ในหลายกลุ่มสินค้าและแบ่งแยกสัดส่วนส�านักพิมพ์และแนวทางผลิตตามกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน 

หนังสือพ็อกเกตบุ๊ค

 สายงานส�านกัพมิพ์ หรอื SMM PUBLISHING ประกอบด้วย ส�านกัพมิพ์สยามอนิเตอร์บุค๊, ส�านกัพมิพ์ครินิ, ส�านกัพมิพ์

ไอแอมบุ๊ค, ส�านักพิมพ์มีดี และส�านักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ไลท์

 โดยภาพรวมในการด�าเนนิธรุกิจสายงานส�านกัพิมพ์นี ้มุง่เน้นไปทีก่ารผลติหนงัสอืในรูปแบบพอ็กเกตบุค๊ หลากหลายแนว

เพือ่ตอบสนองความต้องการของนกัอ่านให้ครบทกุเพศและวยัตามกลุม่เป้าหมายของแต่ละส�านกัพมิพ์ โดยทกุเรือ่งต้องผ่านการคดั

สรรเป็นอย่างด ีเพ่ือตอบสนองความต้องการและเงือ่นไขของนกัอ่านทีเ่พิม่มากขึน้และเพือ่ความยัง่ยนืมัน่คงของส�านกัพมิพ์ในระยะ

ยาว โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นดังนี้

• ส�านักพมิพ์สยามอินเตอร์บุ๊ค   ผลิตหนังสือพ็อกเกตบุ๊คโดยเน้นนวนิยายจีนเป็นหลักมีหลากหลายแนว ทั้งแนว 

     ก�าลังภายใน แนวแอ็กชั่น แนวสืบสวนสอบสวน แนวสยองขวัญ รวมถึงผลงาน 

     ระดับเบสต์เซลเลอร์ต่างประเทศ โดนเน้นตอบสนองกลุ่มลูกค้าวัยท�างานขึ้นไป

• ส�านักพมิพ์คิรินบุค๊    ผลติหนงัสอืนวนยิายแฟนตาซีจากประเทศจนีและไต้หวนัเป็นหลกั เพือ่ตอบสนอง 

     กลุ่มลูกค้าอายุ 15-21 ปี 

• ส�านักพิมพ์ไอแอมบุ๊ค    จัดพิมพ์นวนิยายส�าหรับผู้หญิงจากประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความ 

     ต้องการของกลุ่มลูกค้าอายุ 12-18 ปี

• ส�านักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ไลท์  ผลิตผลงานนวนิยายกลุ่มไลท์โนเวลที่เน้นตอบสนองกลุ่มคนอ่านนวนิยายที่ม ี

     เนื้อหาเก่ียวเนื่องกับหนังสือการ์ตูนญ่ีปุ่นของส�านักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ 

     เป็นหลัก

• ส�านักพิมพ์มีดี     ผลิตผลงานนวนิยายแนวแฟนตาซีและนวนิยายรักวัยใส
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 เป้าหมายหลักของสายงาน SMM PUBLISHING ก็คือการรักษาความเป็นเจ้าตลาดนวนิยายจีนก�าลังภายใน โดยเน้น

การออกงานคุณภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ิมแนวเร่ืองนวนิยายเรื่องดังจากประเทศจีน เช่น แนวรัก, สืบสวนสอบสวน และการผจญภัย 

รวมถึงการเพิ่มนักแปลท่ีมีแนวทางการแปลท่ีแตกต่าง เพื่อตอบสนองกลุ่มนักอ่านให้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจาก

นักอ่านเป็นอย่างดี โดยหนังสือนวนิยายจีนของบริษัทมียอดขายติดกลุ่มหนังสือขายดี 10 อันดับแรกทุกเดือนและเกือบทุกเล่มของ

หนังสือที่ทางบริษัทผลิต ซึ่งผลของการปรับกลยุทธ์ที่ผ่านมายังสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

หนังสือไฮไลท์ในปี 2558

• ส�านักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊ค 

นวนิยายจีนก�าลังภายใน

   เหยี่ยวมารสัประยุทธ์สิบทิศ ภาค 2 

   ผลงานของหวงอี้ เป็นผลงานภาคสองในชุดไตรภาคของเหยี่ยวมารสะท้านสิบทิศ ที่ด�าเนินเนื้อเรื่อง

   สืบต่อมาจากเหยี่ยวมารสะท้านสิบทิศ 

   พยัคฆราชซ่อนเล็บ 

   ผลงานของนักเขียนจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีช่ือที่สุดในยุคนี้ เยี่ยกวน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามนักเขียน 

   อิงประวัติศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดของจีนแผ่นดินใหญ่ 

   บุรุษบูรพา ท�าเนียบหลางหยา 

   ผลงานของไห่เยี่ยน นวนิยายจีนก�าลังภายในผสมการเมืองที่ได้รับความนิยมมากในจีนแผ่นดินใหญ่ 

   จนถูกน�าไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ น�าแสดงโดย หูเกอ หลิวเทา และดาราดังอีกมากมาย

  

   ยอดยุทธ์พิภพเทวะ 

   ผลงานของโม่เหรนิ นกัประพนัธ์ชาวไต้หวนั ผูบ้กุเบกินวนยิายออนไลน์แนวก�าลงัภายในกึง่แฟนตาซี   

   สร้างจากจินตนาการท่ีลึกล�้า รังสรรค์เป็นความแปลกใหม่ ผสมทั้งความเป็นก�าลังภายใน แฟนตาซี  

   และไซไฟเข้าด้วยกัน โดยเป็นนวนิยายที่มีผู้อ่านถล่มทลายทั้งในไต้หวัน ฮ่องกง และจีนแผ่นดินใหญ่  

   กว่า 1,000,000 เล่ม และถูกน�ามาสร้างเป็นเกมออนไลน์  
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นวนิยายก�าลังภายในเกาหลี

   มหากาพย์เทพมรณะ  

   ผลงานของซ็อลบง หนึ่งในนักเขียนระดับแนวหน้าของวงการนวนิยายก�าลังภายในเกาหลี อีกทั้ง 

   ผลงานเร่ืองน้ียังได้รับการยกย่องจากนักอ่านให้เป็น 1 ใน 10 นวนิยายก�าลังภายในที่ต้องอ่าน 

   ก่อนตาย อีกทั้งยังมีกระแสชมเชยอย่างมากในสื่อออนไลน์ต่างๆ ของเกาหลี                                                   

นวนิยายจีนแนวสืบสวนสอบสวน

   ปัญจมหาโจร 

   ผลงานของจางไห่ฟาน ระดับซูเปอร์เบสต์เซลเลอร์ล่าสุดของจีน นวนิยายแนวแอ็กชั่น ที่ได้รับความ 

   นิยมต่อจากเรื่อง รหัสลับหลังคาโลก และบันทึกจอมโจรแห่งสุสาน  

นวนิยายจีนแนวรักโรแมนติก

   เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน 

   ผลงานของหลิวเล่ียนจื่อ ได้รับความนิยมสูงสุดทั้งฉบับทีวีซีรี่ส์และฉบับนวนิยาย โดยเฉพาะใน 

   ฉบับนวนิยาย มียอดขายในจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่า 2 ล้านเล่ม 

   ล�าน�ารักเทพสวรรค์ ภาค หนึ่งค�ามั่น สัญญานิรันดร์ 

   ผลงานของถงหัว นักเขียนเรื่องรักมือหนึ่งแห่งยุคที่มีผลงานสะท้านวงการหนังสือมาแล้วกับเรื่อง  

   เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ถงหัวใช้เวลาถึงห้าปีในการเขียนเรื่องนี้

แนวปกิณกะ

  

   กว่าเจ้จะเป็นหมอ 

   เร่ืองราวอินไซด์ พร้อมแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตนักเรียนแพทย์ ตั้งแต่ระหว่างเรียน จนเป็นหมอ 

   เต็มตัว จะแทรกแนวการคิดบวกให้คนอ่านสามารถน�าไปใช้ต่อได้ตลอดเวลา หนังสือที่รวมบทความ 

   ต่างๆ ในเพจหมอตุ๊ด ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 แสนคน
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ส�านักพิมพ์คิริน

   The Unique Legend ต�านานจอมเวทพิทักษ์โลก 

   นวนิยายแฟนตาซีท่ีได้รับความนิยมอย่างสูงในไต้หวัน ติดอันดับเบสต์เซลเลอร์ทุกร้านหนังสือที่วาง 

   จ�าหน่าย

ส�านักพิมพ์ไอแอมบุ๊ค

   Wolf Children สองพี่น้องเด็กหมาป่า 

   นวนิยายที่มาจากแอนิเมช่ันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ New York International Children’s Film  

   Festival ครั้งที่ 16,  รางวัลจากงาน Sitges Film Festival ประเทศสเปน, รางวัลแอนิเมชั่นแห่งปี 

   จากงาน Japan Academy Prize ครั้งที่ 36  และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย 

   สิงึฮาระ ซายากะ 

   เป็นหน่ึงในสามเรือ่งทีข่ายดีของ Bliss ซึง่นบัว่ามผีูต้ดิตามรออ่านอยู่เป็นจ�านวนมาก นวนยิายสบืสวน 

   จากนักเขียนชื่อดังอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น อาคากาวะ จิโร่

ส�านักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ไลท์   

   Executional มหาสงครามออนไลน์ถล่มจักรวาล ตอน ต�านานวีรบุรุษโลก

   (ไม่อยาก) จ�า (ฉบับนิยาย)

   นวนยิายทีด่ดัแปลงจากการ์ตนูไทยชือ่ดงั Executional มหาสงครามออนไลน์ถล่มจกัรวาล เป็นประวัติ 

   ของตัวละครส�าคัญที่มีบทบาทในหนังสือการ์ตูนที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน  

   Tokyo Ghoul (วันคืน) 

   นวนยิายจากการ์ตนูเรือ่งดงัของส�านกัพมิพ์ Shueisha ประเทศญีปุ่น่ เรือ่ง Tokyo Ghoul เป็นเรือ่ง 

   ราวสยองขวัญแนวดาร์กแฟนตาซี ซึ่งเกี่ยวกับ ‘กูล’ หรือผีปอบกินคนที่ผู้คนต่างหวาดกลัว เพราะ 

   ตัวตนของพวกมันนั้นยังเป็นปริศนา

   ยอดนักปรุงโซมะ ตอน เรอแซตที่สูญหาย

   นวนิยายที่ดัดแปลงจากหนังสือการ์ตูนชื่อดังอย่าง ยอดนักปรุงโซมะ ที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารการ์ตูน  

   C-kiDs Express และก�าลังถูกน�าไปสร้างเป็นแอนิเมชั่น  
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ส�านักพิมพ์มีดี

   The Tea House โรงน�้าชาเร้นรัก 

   นวนยิายแปลจากประเทศไต้หวนั โดยซรีีส์่ The Tea House ตดิอันดบัขายดีทกุร้านหนงัสอืในประเทศ 

   ไต้หวัน

   Blood Type (Mr.O) ล่ารักร้ายนายจอมโหด

   นวนิยายรักแนว Boy’s love ที่ได้รับความนิยม

งานกิจกรรม

ภาพการประกวด SMM Book Display Award 2015   

พยัคฆราชซ่อนเล็บ

                                    

จัดมุมนวนิยายจีน ร้าน B2S 

                            

จัดมุมนวนิยาย ร้าน  B2S
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หนังสือการ์ตูน

 สายงานหนังสือการ์ตูนส�านักพิมพ์ Siam Inter Comics ประกอบด้วย นิตยสาร C-kiDs Express การ์ตูนญี่ปุ่นรวม

เล่ม และ การ์ตนูไทยสตดูโิอ (Cartoonthai Studio) โดยนติยสาร C-kiDs Express เป็นนติยสารการ์ตนูรายสปัดาห์เล่มแรกและ

เล่มเดียวที่วางจ�าหน่ายพร้อมต้นฉบับ คือ นิตยสาร Shonen Jump ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักอ่านชาวไทยได้อ่านการ์ตูนตอน

ใหม่ล่าสุดพร้อมๆ กับนักอ่านในประเทศญี่ปุ่น

 หนังสือการ์ตูนถือเป็นส่ิงพิมพ์ท่ีท�ารายได้หลักของธุรกิจสิ่งพิมพ์ โดยบริษัทจัดพิมพ์และจ�าหน่ายหนังสือการ์ตูนมากที่สุด

ในกลุม่สิง่พิมพ์ทัง้หมด บรษิทัเป็นผูถ้อืครองลขิสทิธิห์นงัสอืการ์ตนูของส�านกัพมิพ์ต่างๆ ในประเทศญ่ีปุน่รายใหญ่ทีส่ดุรายหนึง่ของ

ประเทศไทย รวมทัง้ลขิสทิธิห์นงัสอืการ์ตนูจากประเทศเกาหล ีฮ่องกง ฯลฯ บริษัทยงัเป็นผูถื้อครองลขิสทิธิก์าร์ตูนเรือ่งดงัตดิอนัดบั

ยอดนิยมในประเทศญี่ปุ่นมากมายหลายเรื่อง

• หนังสือการ์ตูนลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ

 ส�านักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ จัดพิมพ์หนังสือการ์ตูนแปลจากภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการ์ตูนแนวแอ็กชั่น, 

แฟนตาซี, ผจญภัย และแนวอื่นๆ อีกหลากหลายแนว โดยจะเน้นคัดสรรผลงานระดับ Bestseller ของต่างประเทศ โดยฝ่ายขาย

และการตลาด, ฝ่ายต่างประเทศ และฝ่ายกองบรรณาธิการ ร่วมกันพิจารณาในการเลือกซื้อต้นฉบับมาเพื่อจัดแปลและจัดตีพิมพ์

ในรูปแบบภาษาไทย ท�าให้มั่นใจได้ว่าแต่ละเรื่องที่เลือกซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อท�าการจัดแปลและจัดจ�าหน่าย จะเป็นเรื่องที่ได้รับความ

นยิมและสร้างยอดขายทีด่เีช่นเดยีวกบัในต่างประเทศ นอกจากนัน้ยังมุง่เน้นรกัษาคณุภาพในการผลติหนังสอืเพือ่ให้กลุม่นักอ่านที่

ชอบสะสมสามารถเลือกซื้อหนังสือการ์ตูนแปลของสยามอินเตอร์คอมิกส์ และน�าไปเก็บสะสมได้อย่างมีคุณค่าและสวยงาม รวม

ทั้งขยายแนวการเลือกซื้อลิขสิทธิ์เพื่อครอบคลุมกลุ่มคนอ่านในทุกเพศทุกวัยด้วยส�านักพิมพ์ต่างๆ ที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต ท้ังนี้ ยัง

รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดข้ึนเพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างความน่าสนใจและสร้างความโดดเด่น

ให้กับหนังสือการ์ตูนแต่ละเรื่องที่จะออกวางจ�าหน่ายในอนาคต โดยในปี 2558 มีหลายเร่ืองที่ได้รับการกล่าวถึงและได้รับความ

นิยมจากนักอ่านเป็นอย่างดี อาทิ One Piece, Tokyo Ghoul,  My Hero Academia,  Kingdom, Van Helsing Darkness 

Blood, รักลวงป่วนใจ, Biorg Trinity โรคร้ายกลายพันธุ์มนุษย์, Ace Of Diamond, ยอดนักปรุงโซมะ, กินทามะ ฯลฯ
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• หนังสือการ์ตูนไทย 

 การ์ตูนไทยสตูดิโอมีเป้าหมายหลักคือ การเป็นผู้น�าและเป็นอันดับ 1 ในสายงานการ์ตูนไทย ทั้งการวาด การจัดตีพิมพ์ 

การจัดกิจกรรม และการพัฒนานักเขียนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในวงการนักวาดการ์ตูนไทย รวมถึงนักวาดภาพประกอบ

และยังรวมไปถึงการพัฒนาคอนเทนท์ด้านเว็บไซต์ ที่จะเป็นคอมมิวนิตี้ในการน�าเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักวาดการ์ตูนไทย

ในอนาคต เพื่อให้เป็นอีกหน่ึงรูปแบบทางธุรกิจท่ีจะสร้างรายได้ให้กับบริษัท ผลงานการ์ตูนไทยที่ได้รับความนิยมในปี 2558 อาทิ 

ชุด ขุนแผน ขุนช้าง นางพิม, Executional มหาสงครามออนไลน์ถล่มจักรวาล, Orge King อหังการ์ราชันย์ยักษ์, Bangkok of 

the Dead 2, Horror Hours ชั่วโมงสยอง ฯลฯ

 การ์ตูนไทยสตูดิโอยังจัดพิมพ์หนังสือการ์ตูนที่เป็นผลงานของนักวาดชาวไทยในรูปแบบต่างๆ เช่น การ์ตูนซีรี่ส์เรื่องยาว 

การ์ตูนเรื่องสั้น การ์ตูนวางจ�าหน่ายเฉพาะร้านสินค้าพิเศษ (เมอร์ชันไดส์) และการ์ตูนพิเศษที่เรียกว่า Special Project โดย

เป็นการร่วมมอืกบัค่ายภาพยนตร์ ค่ายละคร หรอืค่ายเพลง ในการสร้างหนังสอืการ์ตูนทีม่าจากสือ่อืน่ หรอืน�าการ์ตนูไทยไปดดัแปลง

เป็นสื่ออื่น โดยผลงานในปี 2558 ที่ประสบความส�าเร็จ ได้แก่ การ์ตูนที่สร้างจากภาพยนตร์ของ GTH เรื่อง Freelance ห้ามป่วย 

ห้ามพัก ห้ามรักหมอ, เมย์ไหน ไฟแรงเฟร่อ รวมทั้งการ์ตูนที่สร้างจากซีรี่ส์ทางช่องเคเบิลทีวี เช่น มาลี เพื่อนรัก...พลังพิสดาร,  

น�้าตากามเทพ หรือแม้แต่การ์ตูนท่ีถูกน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ เช่น The Eye Diary ที่ถูกสร้างจากตอนหนึ่งของหนังสือการ์ตูน

ในชุด Bangkok of the Dead หรือละครโทรทัศน์ทางช่อง ONE  ที่สร้างจากการ์ตูนสั้นตอนหนึ่งในซีรี่ส์ Horror Hours และ

การสร้างเว็บเพจที่จะเป็นคอมมิวนิต้ีส�าหรับนักวาดการ์ตูนไทยที่ได้เร่ิมท�าไปแล้วและจะแล้วเสร็จในปี 2559 ท�าให้เห็นได้ว่า 

งานการ์ตูนไทยมีพัฒนาการทั้งด้านการวาด การขาย และการปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลคอนเทนท์อย่างเต็มรูปแบบ

นิตยสาร

 ในปี 2558 สถานการณ์การตลาดของสื่อสิ่งพิมพ์ในกลุ่มนิตยสารนั้น ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้อ่าน ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สะดวกมากขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ส่งผลกระทบให้นิตยสาร

ของบริษัทหลายฉบับต้องปิดตัวลง หรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการน�าเสนอไปเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ได้แก่ 
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 • Health plus @ city 

 นิตยสาร Free Copy ที่เน้นเรื่องของ Life Style ของสาววัยท�างานที่ใส่ใจในการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ 

 • Slimming 

 นิตยสาร Free Copy ที่ช่วยให้ค�าแนะน�าเรื่องการดูแลรูปร่างอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 ต่อมาบรษิทัได้มกีารปรบัรปูแบบนติยสาร Health plus @ city และนติยสาร Slimming โดยน�าเนือ้หามารวมเข้าไว้ด้วย

กันในเล่มเดียว ในชื่อนิตยสาร Health plus & Slimming วางแผงทุกวันท่ี 5 ของเดือน อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคมวางแผง

เป็นฉบับสุดท้าย

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
 ส่วนของนิตยสารนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบครั้งใหญ่ จากเดิมที่นิตยสารการ์ตูน C-kiDs จะเป็นการ์ตูนรายสัปดาห์

ซึ่งอาจจะมีความช้ากว่าต้นฉบับ 1–2 ตอน นักอ่านต้องรอคอยตอนใหม่ กองบรรณาธิการและฝ่ายการตลาดจึงได้ปรึกษาร่วมกับ

เจ้าของลขิสทิธิป์ระเทศญีปุ่น่เพือ่ปรบัรปูแบบนติยสาร ท�าให้ C- KiDs Express ลงตพีมิพ์การ์ตนูตอนใหม่ล่าสดุจากประเทศญีปุ่น่

วางจ�าหน่ายพร้อมกับต่างประเทศ และได้รับการตอบรับจากผู้อ่านอย่างดีมาก

 รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดโครงการ Super Star Manga Bingo 2015 ซึ่งเป็นการรวบรวมการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องดังที่ได้

รับความนิยมเป็นอย่างดีมาท�ากิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการแจกสติ๊กเกอร์สะสมเพื่อให้นักอ่านสะสมและส่งคูปองเข้ามาเพ่ือ

ชงิรางวลั โดยในปีนีจ้ะยงัคงด�าเนนิการต่ออย่างต่อเนือ่งและขยายพืน้ทีก่ารประชาสมัพนัธ์กิจกรรมไปยังพืน้ท่ีของร้าน Chain Store 

ต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักอ่านที่ปัจจุบันเริ่มหันไปซื้อหนังสือการ์ตูนจากร้าน Chain Store มากขึ้น

 นอกจากน้ีในปี 2558 ส�านักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ และสยามอินเตอร์บุ๊ค ยังมีการขยายฐานธุรกิจไปสู่รูปแบบของ

ดิจิตอลคอนเทนท์ ที่ตอบสนองความต้องการของนักอ่านในยุคปัจจุบันที่นิยมในการอ่านหนังสือบน Device ของตนเองมากขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็น Smart Phone หรือ iPad ด้วยการออกแอพพลิเคชัน Siam Inter Comics เพื่อการอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นในรูปแบบ 

E-Book ซึ่งได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นตามล�าดับจนถึงปัจจุบันที่มีจ�านวนยูสเซอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีหนังสือการ์ตูนอยู่

ในระบบการขายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงเป็นหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็น K-On ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว,  สู้ต่อไป 

ลเูชยีส,  Initial D ถนนสายนีข้้าจอง นอกจากน้ีส�านกัพมิพ์สยามอนิเตอร์บุค๊ยงัได้รบัลขิสทิธิก์ารจดัจ�าหน่ายนวนยิายจนีก�าลงัภายใน

ของนักเขียนชื่อดังของโลก “โก้วเล้ง” ทุกเรื่องและทุกเล่มในรูปแบบดิจิตอลอย่างถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยอีกด้วย

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ
 ในการด�าเนนิธรุกจิสิง่พมิพ์ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ตลาดและการแข่งขนั บรษิทัใช้กลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิสิง่พมิพ์ 

ดังนี้

• รักษาฐานลูกค้าเดิม  

 ด้วยการคดัสรรผลงานคณุภาพและเป็นผลงานระดบัเบสต์เซลเลอร์น�ามาจดัพมิพ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุม่นกัอ่าน

ที่เป็นลูกค้าเดิม

• ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ  

 ด้วยการคัดสรรผลงานที่จะน�ามาจัดพิมพ์ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ นอกจากกลุ่ม 

นักอ่านเดิม โดยเน้นที่ความสม�่าเสมอในการวางจ�าหน่าย รวมทั้งปรับภาพลักษณ์สินค้าให้ทันสมัยมากขึ้น

• เพิ่มการสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย  

 เนื่องจากปัจจุบันโซเชียลมีเดียเป็นสื่อที่ได้รับการตอบรับมากที่สุด การท�าประชาสัมพันธ์รวมถึงช่องทางการสื่อสารถึง

ลูกค้าที่เน้นการเข้าถึงในรูปแบบท่ีเหมาะกับกลุ่มลูกค้าของแต่ละประเภทสินค้ามากขึ้น เช่น น�าเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ 
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Infographic หรือ Video Infographic ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  โดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ โดย

ทางเฟซบุค๊แฟนเพจ ได้มกีารแยกตามส�านกัพมิพ์เพือ่จะสามารถท�าการสือ่สารให้ได้ประสทิธภิาพและเหมาะกบักลุม่ลกูค้ามากขึน้

• เพิ่มประเภทสินค้า

 โดยผลิตสินค้าประเภท Non-book และ Collector Edition ที่เกี่ยวเนื่องกับหนังสือที่บริษัทจัดพิมพ์เพื่อเพิ่มโอกาสการ

สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับบริษัท โดยที่ผ่านมาได้มีการท�าสินค้ากลุ่มคาแร็กเตอร์การ์ตูนไทยในรูปแบบแฟ้ม, ปากกา, สมุดโน้ต 

ส�าหรับสินค้ากลุ่ม Collector Edition จะเน้นการเพิ่มคุณภาพสินค้าหนังสือให้มีรูปแบบที่น่าสนใจซื้อเพิ่มขึ้นและเก็บสะสมไว้ได้

นาน

• เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเพื่อเป็นช่องทางในการซื้อสินค้า

 ประชาสมัพนัธ์หรอืท�าโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขายต่างๆ เพือ่ให้ลกูค้าเข้ามาใช้บรกิารสัง่ซือ้สนิค้าผ่านแอพพลเิคชัน่ Bfriend 

หรือทางเว็บไซต์ www.bfriendstore.com ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่บริษัทจัดท�าขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า โดยมีเป้า

หมายสร้างรายได้ในระยะยาว และรองรับการขยายธุรกิจ E-Book ที่ก�าลังเติบโตในอนาคตอันใกล้

 2. รับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์
 บรษิทัด�าเนนิธรุกจิรบัจ้างผลิตสิง่พมิพ์มาตัง้แต่ปี 2550 โดยบรษิทัได้รับความไว้วางใจจากบรษิทั ซีพ ีออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 

ให้เป็นผู้ผลิตนิตยสาร “all” และ HUG” รายเดือน ในรูปแบบการรับจ้างผลิตเต็มจ�านวน เพื่อให้ บมจ.ซีพี ออลล์ วางจ�าหน่ายใน

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ผลิตและจัดพิมพ์

นติยสาร KTB SME FOCUS เพือ่แจกให้กบัลกูค้าของธนาคารทัว่ประเทศ อกีทัง้บรษิทัยงัมแีผนงานเพิม่ช่องทางการรับจ้างผลิต/

จดัท�านติยสารให้กบัองค์กรและหน่วยงานอ่ืนๆ เพือ่เพิม่รายได้ให้กบับรษิทัอกีช่องทางหนึง่  และสามารถท�ารายได้ให้กบับรษิทัเพิม่

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งพิมพ์ที่รับจ้างผลิต อาทิ นิตยสาร สื่อประชาสัมพันธ์ Booklet ฯลฯ

 3. ขายโฆษณา
 จากการท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์หลากหลายประเภท จึงน�ามาซึ่งรายได้จากการขายโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะ

นิตยสารที่บริษัทผลิตและจัดจ�าหน่าย บริษัทให้ความใส่ใจพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ให้ครองใจผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้เกิดรายได้จากการ

โฆษณาสิ่งพิมพ์ แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 นิตยสารของบริษัทหลายเล่มปิดตัวลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ท�าให้รายได้

โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง
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ธุรกิจมัลติมีเดีย
 

 บริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่สื่อมัลติมีเดียเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยเริ่มผลิตรายการวิทยุกีฬาและสาระบันเทิง 

24 ชั่วโมงในชื่อ “สปอร์ตเรดิโอ” จนปัจจุบัน “สปอร์ตเรดิโอ” ได้รับการยอมรับจากผู้ฟังอย่างกว้างขวางในแวดวงคนรักกีฬาจน

เป็นสถานีวิทยุกีฬาช้ันน�าของประเทศ และเม่ือปี พ.ศ.2553 บริษัทได้ขยายไปสู่การผลิตส่ือโทรทัศน์ดาวเทียมในชื่อ “SMMTV” 

สถานีกีฬา “รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกส่ิงกีฬาโลก” น�าเสนอรายการกีฬาหลากหลายรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบัน “SMMTV” ถือเป็น

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมกีฬาชั้นน�าของประเทศ มีผู้ติดตามชมรายการเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นในปี พ.ศ.2553 บริษัทยัง

ได้เริ่มขยายธุรกิจด้าน New Media โดยน�าเสนอข้อมูลข่าวสารในแวดวงกีฬาและสาระบันเทิงในรูปแบบดิจิตอลคอนเทนท์เผย

แพร่ทางเว็บไซต์ thaileagueonline.com ซ่ึงมีผู้รักกีฬาฟุตบอลติดตามจ�านวนมาก ต่อมาในปี พ.ศ.2554 บริษัทได้เปิดเว็บไซต์ 

smmonline.net เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมบริการเว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัท และในปี พ.ศ.2557 ได้มีการปรับรูปแบบและเปลี่ยนชื่อ

เว็บไซต์หรือ URL มาเป็น smmsport.com เว็บไซต์ที่เน้นการน�าเสนอคอนเทนท์กีฬาเท่านั้น ทั้งกีฬาไทยและต่างประเทศเพื่อ

ตอบสนองแฟนกีฬาที่มาชมเว็บไซต์เดียวจะได้รับข่าวสารและสาระเกี่ยวกับกีฬาทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเชื่อถือได้

 

สถานีวิทยุกีฬา “FM 96 สปอร์ตเรดิโอ” 

  “สปอร์ตเรดิโอ” คลื่นวิทยุกีฬาและสาระบันเทิง 24 ช่ัวโมง ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 96 MHz นอกจากนี้ยังได้

เพิ่มช่องทางการรับฟังทางอินเทอร์เน็ต www.smmsport.com ซึ่งผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสดด้วยระบบเสียงที่เหมือน

การออกอากาศสดทางวิทยุตลอด 24 ช่ัวโมง รวมทั้งยังสามารถดาวน์โหลด Sport Radio App เพื่อติดตามรายการของสปอร์ต

เรดิโอทางโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และแอนดรอยด์ อัพเดตข่าวสารด้านกีฬาไทยและต่างประเทศ ตารางการแข่งขัน รายงาน

ผลการแข่งขัน กีฬาประเภทต่างๆ และฟังวิทยุสดจาก FM 96 สปอร์ตเรดิโอ แฟนรายการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและติดตาม

กิจกรรมของสปอร์ตเรดิโอได้ทางเฟซบุ๊ค “Sport Radio Thai”

 ในปี 2558 บรษิทัได้พฒันาการรบัฟังคลืน่วทิยสุปอร์ตเรดโิอ โดยเพิม่ช่องทางในการรบัฟังทางแอพพลเิคชัน่ทัง้ระบบ iOS 

และแอนดรอยด์ในชื่อ “SMMSPORT LIVE” โดยเพิ่มแบนด์วิดธ์ (Bandwidth) ในการฟังออนไลน์เพื่อรับกับจ�านวนผู้ฟังทาง

ออนไลน์ทีม่เีพิม่มากขึน้ SMMSPORT LIVE แอพพลเิคชัน่ ส�าหรบัคนรกักฬีา ทีส่ามารถรบัชมรายการสดของ SMMTV : SPORTS 

CHANNEL สถานกีฬีา 24 ชัว่โมง รูล้กึ รูจ้รงิ รู้ทกุสิง่กฬีาโลก โดยเฉพาะรายการกฬีาจากทมีงานไทยลกีออนไลน์ ทีมุ่่งมัน่น�าเสนอ

ข่าวสดความเคลือ่นไหววงการฟตุบอลไทย ทัง้ไทยพรเีมยีร์ลกี, ดวิชิัน่ 1, ลีกภมูภิาค, การถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล มวยไทย นอกจาก

นี้ยังมีการรายงานสด วิเคราะห์เจาะลึก ฟุตบอลต่างประเทศ ไม่พลาดทุกผลการแข่งขัน จากทีมงานคุณภาพที่มีผู้ติดตามฟังอย่าง

ต่อเน่ือง นอกจากน้ียังได้เพ่ิมช่องทางการพูดคุยกับแฟนรายการนอกจากการส่ง SMS โดยสามารถรับข้อมูลข่าวสาร และพูดคุย

ผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ SMM SPORT RADIO ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 2 แสนไลค์ 
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 ในปี 2558  มีอีเวนท์กีฬารายการใหญ่ คือ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ คร้ังที่ 28 ที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 

2558 ซึ่งสปอร์ตเรดิโอได้เกาะติดท�าข่าวความเคลื่อนไหว และรายงานสดการแข่งขันให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับฟัง ด้วยการส่ง 

นักข่าวไปท�าข่าวถึงขอบสนาม นอกจากน้ีสปอร์ตเรดิโอยังคงติดตามการแข่งขันฟุตบอลลีกยุโรปอย่างต่อเนื่อง ทั้งพรีเมียร์ลีก 

อังกฤษ, บุนเดสลีกา เยอรมัน, กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี, ลาลีกา สเปน, ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก, ยูโรปาลีก รวมไปถึงฟุตบอลทีมชาติ

อย่าง ยูโร 2016 รอบคัดเลือก ด้วยการรายงานสดการแข่งขันจากนักพากย์มืออาชีพ เช่น นัท-วันชนะ ศรีจ�าปา สุดยอดแฟนพันธุ์

แท้ปี 2014, คม-อธิคม ภูเก้าล้วน ผู้มีลีลาการพากย์ให้ฟังอย่างสนุกทุกแมตช์

 ด้านกีฬาในประเทศไทย สปอร์ตเรดิโอยังคงติดตามข่าวความเคลื่อนไหว และรายงานสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า 

ไทยพรเีมียร์ลกี ฤดกูาล 2015 รวมทัง้อัพเดตการแข่งขันดวิชิัน่ 1 และลกีภมูภิาคอกีด้วย ส�าหรบัฟุตบอลทมีชาตไิทย ตดิตามรายงาน

สดการแข่งขนั ท้ังทมีชาติชดุใหญ่ในการแข่งขนัฟตุบอลโลก 2018 รอบคดัเลอืกโซนเอเชยี, ฟตุบอลชดุ ย-ู23 ในการแข่งขนัซเีกมส์ 

และการแข่งขันฟุตบอลเอเชียเยาวชนอายุไม่เกิน 23 ปี 2016 รอบคัดเลือก หรือปรีโอลิมปิก, ฟุตบอลชุด ยู-19 ในการแข่งขัน

ฟุตบอลเอเชียเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี 2016 รอบคัดเลือก ด้วยการส่งนักข่าวไปเกาะติดการฝึกซ้อม และวันแข่งขันที่แข่งใน

ประเทศไทย 
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 นอกจากน้ียังมีกีฬาวอลเลย์บอล โดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2015 สัปดาห์ที่ 2 กลุ่ม  A กระแสแฟน

กีฬาติดตามจ�านวนมาก ได้เพิ่มรายการ “วอลเลย์บอล วีคลีย์” ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. เป็นรายการ

ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

 ตลอดปี 2558 ทมีงานสปอร์ตเรดิโอได้น�าเสนอข่าวสารกจิกรรมกฬีารายการใหญ่ทีจ่ะเกดิขึน้ในปี 2559 ได้แก่ การแข่งขนั

ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ยูโร 2016 ท่ีฝร่ังเศส ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และกีฬาโอลิมปิก 2016 ที่กรุงริโอ เดอ 

จาเนโร ประเทศบราซิล ช่วงเดือนสิงหาคม รวมถึงฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย ซึ่งทีมชาติไทยน่าจะผ่านเข้ารอบ 

12 ทีมสุดท้ายไปได้ โดยจะเริ่มแข่งขันกันตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป และการแข่งขันฟุตบอลเอเชียเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี 

2016 รอบสุดท้าย ที่บาห์เรน

     

 สปอร์ตเรดิโอมีแฟนรายการผู้ช่ืนชอบกีฬาติดตามรับฟังเป็นจ�านวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด

ระหว่างทมีงานสปอร์ตเรดโิอและผูฟั้งรายการ อาท ิเล่นเกมตอบปัญหาชงิรางวลั พาแฟนรายการไปท่องเทีย่วในกิจกรรม “สปอร์ต

เรดิโอ ตะลอนทัวร์” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เส้นทางกรุงเทพฯ-เพชรบุรี ตะลุยแดนขนมหวาน ไหว้พระศักด์ิสิทธิ์ 

เป็นต้น
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สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SMMTV
 

 ในปี พ.ศ.2553 บริษัทได้เริ่มด�าเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมในชื่อ “SMMTV” สถานีกีฬา รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกสิ่งกีฬา

โลก ออกอากาศ 24 ชั่วโมง ด้วยศักยภาพในการเป็นผู้น�าด้านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุกีฬา พร้อมด้วยทีมงานที่มีคุณภาพทั้งความ

สามารถและประสบการณ์  “SMMTV” ออกอากาศแบบ (Free To Air) ทั่วประเทศผ่านการรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 ทาง

จานดาวเทียมระบบ C-Band (จานด�า) ความถี่ 3545 MHz V 30000 ผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของ SMMTV ได้หลาย

ช่องทางทั้งจานดาวเทียมระบบ C-Band (จานด�า) และกล่องรับสัญญาณดาวเทียม อาทิ PSI ช่อง 225, Dynasat ช่อง 265, 

Infosat ช่อง 272, Leotech ช่อง 272, Big 4 ช่อง 272, Q-Sat ช่อง 273, Idea Sat ช่อง 273, CTH ช่อง 70, SUNBOX ช่อง 

169, GMMZ ช่อง 302 และเคเบิลทีวีท่ัวประเทศ, รวมทั้งช่องทางออนไลน์ Truelife , เว็บไซต์  www.smmsport.com และ 

แอพพลิเคชั่นบน iPad , iPhone และสมาร์ทโฟน  

 SMMTV : Sports Channel เป็นสถานีโทรทัศน์กีฬาที่น�าเสนอข้อมูล ข่าวสารกีฬา สาระความบันเทิงในรูปแบบใหม่ที่

น่าสนใจ และมีรูปแบบเฉพาะท่ีหาดูไม่ได้จากช่องฟรีทีวีพ้ืนฐานทั่วไป โดยผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมสนุกในการถามตอบ แสดง

ความคิดเห็น หรือร่วมเล่นเกมต่างๆ จากทางรายการได้แบบสดๆ (Live) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมทั่วไปในแง่ของการได้มีทาง

เลือกใหม่บนช่องทีวี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมเฉพาะกลุ่มที่อยากรับชมรายการเฉพาะกลุ่มที่หาชมได้ยากจากฟรีทีวี

ทั่วไป เช่น รายการกีฬาทุกชนิดทั้งไทยและจากทั่วโลก 

 รายการของ SMMTV ที่ได้รับความนิยมมีผู้ติดตามชมจ�านวนมาก ได้แก่ รายการสนามข่าว 96, ตะลุยแดนลูกหนังไทย, 

Inside Thaileague, ไทยลีกออนไลน์, มวยไทยรายวัน, คู่มันส์มวยไทย, Volleyball Corner, World Sport, Euro League และ 

Toyota Thai Premier League เป็นต้น
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

 บริษัทมีเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจสื่อด้านสถานีข่าวกีฬา เพื่อให้ SMMTV : Sports Channel เป็นช่องสถานีกีฬา

อย่างแท้จริง และเป็นช่องกีฬาที่มีการถ่ายทอดสดกีฬาชนิดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากที่สุดในประเทศไทย

    

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 

 • สร้างรายการเนื้อหา Contents ที่มีความโดดเด่น และแตกต่างจากช่องฟรีทีวีทั่วไปให้มากขึ้น ทั้งรูปแบบการน�าเสนอ  

 และเนือ้หาสาระ เน้นแบบ Inter Active กบัคนดมูากข้ึน เพิม่กจิกรรมระหว่างคนดกูบัทางสถานมีากขึน้ และเน้นเฉพาะ 

 กลุ่มมากขึ้น เพื่อเป้าหมายท�าให้มี Rating คนดูมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการหารายได้จากสปอนเซอร์และเอเจนซี่โฆษณา

 • ท�า Brand Awareness, ตอกย�้า Brand, Top of Mind และสุดท้ายมุ่งสู่กลยุทธ์ การท�า Brand Loyalty โดยใช้ส่ือ 

 โฆษณาทุกรูปแบบ โดยเฉพาะส่ือ Electronic Internet Website Magazine, หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ สร้าง 

 กิจกรรมทางการตลาดอย่างสม�่าเสมอ เพื่อท�าให้คนจดจ�า Brand และรู้จัก SMMTV : Sports Channel

 • ลดสัดส่วนการเช่าเวลา Air Time ลงปีละ 10% ในขณะเดียวกันเพิ่มสัดส่วนของ Spot, Scoop, โฆษณา, Talk in,  

 Tie-in, Super Impose CG ให้มสีดัส่วนมากข้ึน ทัง้นีเ้พือ่กระตุน้ยอดขายให้ได้เตบิโตมากข้ึน และเป็นการควบคมุรายการ 

 ทั้งหมดให้อยู่ในสัดส่วนที่ช่องผลิตเองมากขึ้น เพื่อการตอบโจทย์การท�ารายการให้ตอบสนองต่อผู้บริโภคให้มากที่สุด ซึ่ง 

 จะส่งผลดีต่อ Main Sponsor และ Agency โฆษณา

 • ท�ากิจกรรมแฟนคลับ กิจกรรมระหว่างผู้ชมกับรายการและสถานีฯ ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการสร้าง เรตติ้ง และ Brand  

 Loyalty 

 • สร้าง Value Added ให้กับรายการต่างๆ ให้มากขึ้น ทั้งรูปแบบรายการ เนื้อหาสาระ วิธีการน�าเสนอ ด้วยเทคนิค 

 รูปแบบ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจและไม่เคยมีมาก่อน ให้เป็นที่ประทับใจ ดึงดูดใจแก่ผู้ชมมากข้ึน เพื่อเรียกเรตต้ิง 

 และ Brand Loyalty

 • สร้างรายได้ให้กับรายการต่างๆ ให้มากขึ้นด้วยรูปแบบ Talk in ในรายการ, Tie-in ในรายการต่างๆ การสัมภาษณ์ใน 

 รายการเพื่อสร้างมูลค่ารายได้ให้กับรายการให้มากขึ้น

 • หา Partner Content ท่ีแข็งแกร่งในด้านกีฬาให้หลากหลายมากข้ึน เพื่อน�าเสนอรูปแบบรายการให้หลากหลาย  

 สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดโดยรวมได้

พัฒนาการที่ส�าคัญ

 • ใช้ระบบ KPI ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของรายการจาก Rating ของผู้ชม 

 ทางบ้านต่อรายการต่าง ๆ ที่น�าเสนอของทางสถานี SMMTV : Sports Channel

 • ใช้ระบบ Balance Score Card และ KPI ในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ความเป็นไปของ 

 การด�าเนินกิจการ ท้ังในแง่ Financial และ Non-Financial Factors เพื่อน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ  

 (Root Cause) เพื่อน�าไปสู่การหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด เพื่อการพัฒนาในการให้บริการต่อไป

 • ใช้ระบบ Continuous Improvement อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของรายการเนื้อหา Contents 

 ตลอดจนบุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในทางเทคนิคทั้งหมด
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 • ท�า Bench Mark ในการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด ในการวิเคราะห์คู ่แข่ง ในแง่ Strength, Weakness, 

 Opportunity และ Threat เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพรายการของช่องให้ดขีึน้ และมคีวามต่างมคีวามโดดเด่นยิง่ขึน้  

 เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

สื่อใหม่ (New Media)

 น�าเสนอข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ในรปูแบบใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากสือ่ทีม่อียูเ่ดมิเพือ่เพิม่ความสนใจการรบัรูข่้าวสาร สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น Social Network ซึ่งสามารถเข้า

ถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้ผลิตสื่อใหม่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่

 1. เว็บไซต์ SMMSPORT 

 

 จากปี พ.ศ. 2557 เว็บไซต์ smmonline.net ศูนย์รวมเว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัท เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย ทั้ง

กีฬา การ์ตูน บันเทิง สุขภาพ ความสวยความงาม โดยใช้เนื้อหา (Content) จากสื่อวิทยุ และสื่อนิตยสารของบริษัทที่มีอยู่ เติบโต

อย่างก้าวกระโดด เริ่มต้นจากมียอดผู้เข้าชมที่นับ UIP เป็นหลักหม่ืน และยอดวิวรวมไม่ก่ีหม่ืนวิว ทีมงานได้พัฒนาและปรับปรุง

เพือ่สร้างจดุแขง็ทีเ่ป็นจดุขาย โดยเฉพาะการพฒันาสูก่ารดสูกอร์สด หรอื SMM SCORE เพือ่ให้ผู้ทีส่นใจติดตามสกอร์การแข่งขนั

ฟุตบอลสดที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายที่สุดจากโทรศัพท์มือถือ ไอแพด คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต ขณะ

เดียวกันก็ได้พัฒนารูปแบบการน�าเสนอให้เว็บ smmonline.net ให้ใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้เข้าชม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการฟัง

รายการวทิยสุปอร์ตเรดโิอ และชมรายการของ SMMTV ในรปูแบบออนไลน์ทีค่มชดัแบบเรยีลไทม์ ท�าให้ยอดการเตบิโตของเวบ็ไซต์

ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

 และในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2557 ทีมงานได้มีการปรับโฉมเว็บไซต์โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการน�าเสนอและ

เปลี่ยนช่ือเว็บหรือ URL จาก smmonline.net ท่ีรวมเนื้อหาคอนเทนท์หลากหลายไว้ในเว็บนี้มาเป็น smmsport.com ที่เน้นน�า

เสนอคอนเทนท์กฬีาโดยเฉพาะทัง้กฬีาไทยและต่างประเทศ เพือ่ตอบสนองความต้องการของแฟนกีฬาทีเ่ข้ามาที ่smmsport.com 

เว็บเดียวจะได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวในแวดวงกีฬาทั่วโลกได้อย่างสมบูรณ์และทันเหตุการณ์ ด้วยสโลแกน “SMM 

SPORT ที่เดียวจบ ครบทุกกีฬา” นอกจากนี้ยังได้พัฒนา SMMSPORT ให้อยู่ในรูปแบบของ Mobile Application เพื่อเป็นการ

สร้างและตอกย�้าถึงแบรนด์ที่มีความชัดเจนและทันสมัย ในยุคที่ผู้บริโภคเสพข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอีกด้วย
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 การรีแบรนด์สู่เว็บกีฬาตัวจริง : กับชื่อที่ลงตัว และภาพลักษณ์ใหม่ท่ีมีสีสัน เหมาะกับผู้ใช้ในกลุ่มอายุท่ีเป็นกลุ่มหลัก

และติดตามมายาวนานจากเว็บไซต์เดิม

 จากการทีบ่รษิทัต้องการพฒันาเวบ็ไซต์โดยใช้สือ่และข้อมลูทีม่อียู ่อาท ิข่าวกฬีา จากการออกภาคสนาม ข่าวบนัเทงิจาก

ทีมงานนิตยสาร ข่าวสารหนังสือ พ็อกเกตบุ๊ค และการ์ตูน ที่บริษัทผลิตมาสร้างสรรค์เว็บเพื่อน�าเสนอข้อมูลเพ่ือต้องการให้เป็น

เว็บไซต์ที่ครบรส  โดยมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาคอนเทนท์กีฬาที่แข็งแกร่งและสดไวทันท่วงทีที่ผู้ชมต้องการ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง

ครั้งใหญ่ ในชื่อ SMM จาก ONLINE เป็น SPORT ตอกย�้าความเป็นสื่อกีฬาอย่างแท้จริง

 SMMSPORT ในปัจจุบันมียอดเข้าชมของเว็บไซต์ เริ่มแข็งแกร่งขึ้นใน 1 ปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เดิมเมื่อ

ปี 2014 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นดีอย่างต่อเน่ือง ทางเว็บพัฒนาส่วนเสริมหลายๆ ส่วน เพ่ือขยายการเข้าชม และเลือกใช้โซเชียล 

มีเดียเฉพาะกลุ่มในการส่งข่าวสารตรงถึงผู้ชม และคิดคอนเทนท์ใหม่ๆ มาน�าเสนอผู้ชื่นชอบกีฬาโดยเฉพาะ
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 รูปแบบการด�าเนินธุรกิจในด้านออนไลน์ของบริษัทเริ่มชัดเจนขึ้น และมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากพอสมควรในการเปลี่ยน

คอนเทนท์ให้เป็นรายได้  ในการขายโฆษณาหรือหาผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ บริษัทได้รับความเชื่อถือจากการที่มีคอนเทนท์คุณภาพ

ในกลุ่มกีฬาฟุตบอลไทย และวอลเลย์บอล ที่ท�าให้ลูกค้ายอมรับ

         

 และในปี พ.ศ. 2559  บริษัทจะมุง่เน้นการพฒันาเวบ็ไซต์บนมอืถอืเป็นหลกั ตามกระแสการใช้งานทีไ่ด้เกบ็ข้อมูลวเิคราะห์ 

และน�ามาปรับปรุงเพ่ือให้ระบบเข้าถึงได้เร็ว พร้อมกับพัฒนางานถ่ายทอดสดให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น เพิ่มช่องทางการรับชมไปทั่ว

โลกผ่านทาง YouTube ในทุกประเภทกีฬาที่ทาง SMMTV ได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดออนไลน์ทั่วโลก รวมทั้งรายการทางวิทยุ สปอร์ต

เรดิโอ ที่มีแฟนรายการจ�านวนมาก อาทิ มองอย่างเซียน และรายงานสดฟุตบอลต่างประเทศ ท�าให้แฟนๆ สปอร์ตเรดิโอได ้

ใกล้ชิดนักจัดรายการมากยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับงานโปรดักชั่นที่ผ่านออนไลน์ทั้งหมดให้น่าสนใจมากขึ้น

 นอกจากนี้ยังจะมุ่งเน้นการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดูง่ายโหลดไวได้ทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ปัจจุบันเว็บไซต์ต่างๆ เร่ิม

หันไปจับคอนเทนท์ท่ีอ่าน/ดูบนมือถือ ซ่ึงปัจจุบันผู้ดูแลโฆษณาและเอเจนซี่มีแนวโน้มสนใจซื้อโฆษณาสื่อบนโทรศัพท์มือถือ 

โดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะได้หาพันธมิตรเอเจนซี่ด้าน Native AD ที่ให้บริการเฉพาะบนโมบายไซต์เป็นหลัก 
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 และท่ีส�าคัญย่ิง SMMSPORT ได้รับความไว้วางใจจากสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย หรือ AVC (Asean Volleyball 

Confederation) ให้เป็นผูไ้ด้รบัลขิสทิธ์ิการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปทัว่โลกและสทิธิใ์นการบรหิารสทิธปิระโยชน์ทางการตลาดทัว่

ทวีปเอเชีย ในการแข่งขันวอลเลย์บอลทุกรายการที่อยู่ภายใต้การรับรองของ AVC ทั้งประเภทชายและหญิง และทั้งในร่มและ

ชายหาด ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2019  รวมระยะเวลา 4 ปี ซึ่งได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ 

ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน

 SMMSPORT เป็นทีรู่จ้กัและได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางในการน�าเสนอข่าวสาร  ความเคลือ่นไหว รายงานผลการ

แข่งขันกีฬาทุกประเภทท่ัวโลก รวมท้ังมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ มีผู้ติดตามชมเป็นจ�านวนมาก และเพราะ 

SMM เป็นบรษิทัของคนไทย จงึมัน่ใจได้ว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยจะได้ชมการแข่งขนัวอลเลย์บอลของทมีไทยมากกว่าเดมิ ด้วย

ศกัยภาพและประสบการณ์ของทมีงาน SMMSPORT จะมส่ีวนช่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้พนัธกิจของสหพนัธ์วอลเลย์บอลแห่ง

เอเชียสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย เพื่อให้กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาแห่งความภาคภูมิใจของชาวเอเชีย 

 

 บริษัทได้ขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดทางฟรีทีวีให้บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ�ากัด หรือ “ไทยรัฐทีวี” ให้เป็นผู้ด�าเนิน

การถ่ายทอดการแข่งขันวอลเลย์บอล Asian Volleyball Confederation (AVC) 2016 - 2019 ในฐานะ “Offfifiicial Broadcaster” 

ในประเทศไทย และบันทึกเทปภาพถ่ายการแข่งขันวอลเลย์บอล Asian Volleyball Confederation (AVC) 2016 - 2019 เพื่อ

แพร่ภาพแพร่เสียงออกอากาศในประเทศไทยทางช่องรายการโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี จ�านวนอย่างน้อย 11 รายการต่อปีของรายการ

แข่งขนัทัง้หมด ช่อง “ไทยรฐัทวีี” จะเข้ามาเป็นอกีหนึง่แรงผลกัดนัให้กระแสของวอลเลย์บอลทัง้ในประเทศ รวมถงึระดบัเอเชยีให้

มีศักยภาพในการน�าเสนอให้สูงเพิ่มขึ้น รวมถึงวงการวอลเลย์บอลไทยจะก้าวข้ึนไปอีกข้ัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับผู้ชมคนไทยทั่ว

ประเทศ ส�าหรบัรปูแบบการถ่ายทอดสดกีฬาวอลเลย์บอล AVC ทกุรายการทีจ่ะท�าการถ่ายทอดสด ล้วนแล้วแต่เป็น Tournament 
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ที่น่าติดตาม และที่กองเชียร์ชาวไทยตั้งตารอ แต่ทั้งนี้บริษัทยังคงสิทธิการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลทางโทรทัศน์กีฬาดาวเทียม 

SMMTV รวมทั้งสื่อต่างๆ ของบริษัท 

 นอกจากนี้บริษัทได้ติดต่อเจรจากับเอเจนซี่ระดับโลก อาทิ IMG, Lagardère เพื่อเป็นตัวแทนขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไป

ยังประเทศต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจตอบรับมากมาย

 2. บริการข้อมูล 

 บรษิทัให้บรกิารข้อมลูด้านกฬีาผ่านระบบเอสเอม็เอส (SMS) และบรกิารข้อมลูเสยีงทางโทรศพัท์ระบบ 1900 ซึง่เป็นการ

น�าเนื้อหาข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาและรายงานผลการแข่งขันจากรายการวิทยุ FM 96 สปอร์ตเรดิโอ ให้บริการแก่ผู้ใช้โทรศัพท ์

มือถือทุกเครือข่าย และยังให้บริการท�านายดวงชะตาทางโทรศัพท์ระบบ 1900 โดยโหราจารย์ชื่อดังอีกด้วย              

                

 3. ดิจิตอลบุ๊ค 

 ความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตในสังคมไทยเพิ่มจ�านวนข้ึนเร่ือยๆ บริษัทจึงมีแผนขยายการจัดจ�าหน่าย

หนงัสอืและนติยสารแบบดจิติอลออกสูต่ลาดมากยิง่ขึน้เพือ่รองรบัการเติบโตของตลาด Digital Book ทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ได้แก่ 

E-Book และ e-Magazine ในช่วงปี 2555 บรษิทัได้รเิริม่ในการพฒันาธรุกจิต่อยอดจากสิง่พมิพ์มาสูย่คุของดจิติอลด้วยการบกุเบกิ

เข้าสู่โลกของ E-Book โดยมีพันธมิตรทางการค้าที่แข็งแกร่ง ได้แก่ AIS และ OOKBEE จากนั้นได้มีการเพิ่มพันธมิตรทางการค้า

อย่างต่อเนือ่ง เช่น อมัรนิทร์, SE-ED, ASIA BOOK B2S, BOOK Smile, CU-eBook, 4DBOOK, hytexts.com, MEB, SAMART 

และรายล่าสุด WORKPOINT และมีการขยายช่องทางการวางจ�าหน่ายให้หลากหลายย่ิงข้ึนไม่ว่าจะเป็นทาง Apple Store, An-

droid, Website และ Windows

 

 • Siam Inter Multimedia 

 โดยร่วมกับทาง OOKBEE ในการท�าแอพพลิเคชั่นขึ้นมีทั้งระบบ iOS และ Android โดยมีคอนเทนท์ที่ประกอบไปด้วย

ประเภท E-Book, e-Magazine, e-Comics ปัจจุบันวางจ�าหน่ายอยู่ประมาณ 620 ปก กลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักเรียน นักศึกษา 

วัยท�างาน ตลอดจนถึงกลุ่มผู้ใหญ่ 

 • SIC Comics

 โดยร่วมกบัทาง MEB ในการท�าแอพพลเิคชัน่ขึน้มทีัง้ระบบ iOS และ Android โดยมคีอนเทนท์ทีป่ระกอบไปด้วยประเภท 

e-Comics โดยเฉพาะ ปัจจุบันวางจ�าหน่ายอยู่ประมาณ 140 ปก กลุ่มเป้าหมายเน้นกลุ่มผู้ที่รักการอ่านการ์ตูนโดยเฉพาะ

 4. ขายโฆษณา

 จากการท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตส่ือมัลติมีเดียหลากหลายประเภท ทั้งสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และสื่อใหม่ จึงน�า

มาซึ่งรายได้จากการขายโฆษณา โดยในปี พ.ศ. 2557 บริษัทได้พัฒนาการขายโฆษณาส่ือออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองกับ

ความต้องการของตลาดสนิค้าและบรกิารในปัจจบุนัทีมุ่ง่เน้นการท�าตลาดสือ่ออนไลน์อย่างกว้างมากยิง่ขึน้ บรษิทัมทีมีขายโฆษณา

สื่อมัลติมีเดีย แบ่งเป็น

 • ทีมขายสื่อวิทยุ

 • ทีมขายสื่อโทรทัศน์

 • ทีมขายสื่อเว็บไซต์

 ซึ่งทีมขายแต่ละทีมต่างมีเป้าหมายการขายและแผนการขายของตนเอง แต่ร่วมกันรับผิดชอบขาย EVENT ของบริษัท

เพื่อร่วมกันสร้างรายได้ให้บริษัทอีกด้วย
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ธุรกิจอื่นๆ

 1. จัดกิจกรรม - การแข่งขันกีฬา 

 บริษัทด�าเนินธุรกิจเป็นผู้จัดกิจกรรมให้กับองค์กร หน่วยงาน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการ

แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การฝึกอบรมการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา การรณรงค์เรื่องการออกก�าลังกาย 

เสริมสร้างสุขภาพ รวมทั้งกิจกรรมสาระบันเทิง ในปี พ.ศ. 2558 มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการกีฬาที่เป็นรายการส�าคัญ ดังนี้

การแข่งขันฟุตซอล ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก 2015

 การแข่งขันฟุตซอล ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก 2015 เป็นการแข่งขันลีกอาชีพ โดยมีสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 

สโมสร ได้แก่

 สโมสรชลบุรี บลูเวฟ   สโมสรแบงค็อก เอฟซี

 สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย  สโมสรฟุตซอลศรีปทุม-ศรีสะเกษ

 สโมสรราชนาวี    สโมสรนนทบุรี-ต้น รังสรรค์

 สโมสรฟุตซอล ภูเก็ต ยูไนเต็ด  สโมสรม.ภาคฯ-ขอนแก่น ฟุตซอลคลับ

 สโมสรแคท เอฟซี    สโมสรฟุตซอล สุราษฎร์ธานี

 สโมสรอยุธยาซิตี้    สโมสรสมุทรปราการ ฟุตซอลคลับ

 สโมสรสมุทรสาคร    สโมสรนครราชสีมา วี-วัน ลีโอ

   

   

  

 แต่ทั้งน้ีบริษัทได้คืนสิทธิการเป็นผู้จัดฟุตซอลไทยแลนด์พีเมียร์ลีก และฟุตซอลรายการต่างๆ ท่ีเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคม 

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเหลืออายุสัญญาอีก 3 ปี (ปี พ.ศ. 2559 - 2561) ให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หลังจาก

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ มีข้อสรุปว่า ได้นายกสมาคมฯ คนใหม่ และสภากรรมการชุดใหม่
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การแข่งขันวอลเลย์บอลไทย - เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2015

 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขัน

วอลเลย์บอลรายการ “ไทย - เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2015” น�าทีมในลีกอาชีพไทยแลนด์ลีกตั้งแต่อันดับ 1 ถึงอันดับ 6 มาเข้าร่วม

ท�าการแข่งขัน ทั้งประเภทชายและหญิง รวม 12 ทีม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 31 เดือนมีนาคม 2558

 ทีมชาย         ทีมหญิง

 สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา   สโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส

 สโมสรวอลเลย์บอลชลบุรี - อี.เทค. - แอร์ฟอร์ซ   สโมสรวอลเลย์บอลอยุธยา A.T.C.C

 สโมสรวอลเลย์บอล WING 46 TOYOTA - พิษณุโลก    สโมสรวอลเลย์บอลไอเดีย ขอนแก่น

 สโมสรวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    สโมสรวอลเลย์บอล 3BB นครนนท์ 

 สโมสรวอลเลย์บอลคอสโม - เชียงราย   สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 

 สโมสรวอลเลย์บอลกรุงเก่า - แอร์ฟอร์ซ  สโมสรวอลเลย์บอลสุพรีม-ชลบุรี-อีเทค

 การแข่งขัน “ไทย - เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก” ทุกครั้งได้รับผลตอบรับมาเป็นอย่างดีจากทีมที่เข้าร่วมท�าการแข่งขัน ตลอด

จนแฟนวอลเลย์บอลทีเ่ข้าไปชมการแข่งขนัอย่างสนกุและเร้าใจ โดยทาง SMMTV ท�าการถ่ายทอดสดทกุวันตลอดการแข่งขนัและ

นัดชิงชนะเลิศ ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

   

    

การแข่งขัน Breaker Futsal  F.A. Cup 2015

 การแข่งขนั Breaker Futsal  F.A. Cup 2015 เป็นการแข่งขนัฟตุซอลทีจ่ดัขึน้ภายใต้การรบัรองของสมาคมฟตุบอลแห่ง

ประเทศไทยฯ เพื่อเป็นรายการแข่งขันฟุตซอลในระบบ Knock-Out (แบบแพ้คัดออก) ระดับสูงสุดของประเทศ โดยมีการเปิด

โอกาสให้ทมีฟตุซอลในระดบัประชาชนทัว่ไป ได้มโีอกาสเข้าร่วมการแข่งขนัอย่างกว้างขวาง รวมถงึทมีในระดบัสโมสรอาชพี ทีเ่ข้า

ร่วมในการแข่งขัน  Futsal Thailand  Premier League (FTPL) และ Futsal Thailand Division 1 ได้มีรายการแข่งขันอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นการยกระดับการแข่งขันฟุตซอลในประเทศไทย ให้ก้าวสู่การเป็นกีฬาอาชีพที่มีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล จัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2558
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การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2015 

 การแข่งขนัฟตุซอลชิงแชมป์อาเซยีน 2015 (AFF Futsal Championship 2015) เป็นการแข่งขนัฟตุซอลระหว่างประเทศ

ในแถบอาเซียน ในการควบคุมของสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน เป็นการแข่งขันครั้งที่ 12 ของทัวร์นาเมนท์ โดยประเทศไทยเป็น 

เจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 8 ถึง 16 ตุลาคม 2558 ณ สนามบางกอกอารีนา การแข่งขันครั้งนี้ยังถือเป็นการแข่งขันรอบ

คัดเลือกส�าหรับฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2016 มีทีมชาติจาก 10 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ไทย, ติมอร์เลสเต, บรูไน, 

มาเลเซีย, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, เวียดนาม, ลาว, เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมชาติไทย การจัดการแข่งขัน 

ครั้งนี้ถือว่าประสบความส�าเร็จอย่างยิ่ง ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมการแข่งขันที่สนามจ�านวนมากจนเกินความจุที่นั่ง 

ท�าให้ต้องมีการถ่ายทอดสดภายนอกสนาม 

    

    

การแข่งขันฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียน 2015

 การแข่งขันฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์อาเซียน 2015  (AFF BANGKOK FUTSAL CLUB CHAMPIONSHIP 2015) 

รวมตัวแทนสโมสรในอาเซียน ทั้งทีมชายและทีมหญิง ชิงความเป็นหนึ่ง โดยตัวแทนสโมสรของไทยคือ ทีมการท่าเรือ และบีจี 

บัณฑิตเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน ณ สนามบางกอกอารีน่า หนองจอก 
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การแข่งขันฟุตซอล ไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 1 2015

 การแข่งขันฟุตซอล ไทยแลนด์ ลีก ดิวิช่ัน 1 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม -  25 ตุลาคม 2558 มีสโมสรฟุต

ซอลเข้าร่วมการแข่งขันรวม 10 ทีม

 สโมสรกรมทางหลวง    สโมสรห้องเย็นท่าข้าม (ล�าปาง)

 สโมสรพัทยาอารีน่า ฟุตซอลคลับ   สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี)

 สโมสรอุทัยธานีฟุตซอลคลับ    สโมสรราชสีมา SAT 3 ฟุตซอลคลับ

 สโมสรเวียงพิงค์เชียงใหม่ ฟุตซอลคลับ   สโมสรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 สโมสรวาริกช์คริสเตียน (สุพรรณบุรี)   สโมสรนครปฐม ฟุตซอลคลับ

      

AFC Futsal Coaching Course Level 1 และ Level 2

 การอบรมสัมมนาให้ความรูแ้ละพัฒนาโค้ชฟตุซอลไทย ให้มีศกัยภาพเป็นมอือาชีพ ณ มหาวทิยาลยัเกษมบัณฑติ วทิยาเขต

ร่มเกล้า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่  20 - 25 กรกฎาคม 2558 และ 5 - 11 กันยายน 2558 

     

    

2. ให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน
 บริษัทแบ่งพื้นที่ส�านักงานของบริษัทให้บุคคลภายนอกเช่า น�ามาซึ่งรายได้ให้กับบริษัท 
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การตลาดและการแข่งขัน

 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
 เนื่องจากในภาวะปัจจุบันที่นักอ่านเริ่มปรับรูปแบบการอ่านจากเดิมที่ซื้ออ่านหลายๆ เร่ือง กลายมาเป็นเน้นการอ่านฟรี

ทางออนไลน์หรือเลือกซ้ือในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้น  และเลือกเรื่องที่ซื้อเพียงไม่กี่เรื่องเพื่อเก็บสะสม รวมไปถึงภาพรวมของ

เศรษฐกิจในปี 2558 ท่ีค่อนข้างซบเซา และร้านหนังสือที่เป็นรูปแบบร้านสแตนด์อโลนตามพื้นที่ต่างๆ ในประเทศทยอยปิดตัวไป 

ทั้งร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าและร้านที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ท�าให้กลุ่มลูกค้าเริ่มมีการปรับตัวเข้าไปหาซื้อทางร้านเชนสโตร์มากขึ้น 

รวมถึงอีก 1 ช่องทางท่ีก�าลังได้รับความนิยมจากลูกค้านั่นคือ การส่ังซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต ท�าให้ร้านการ์ตูนหลายๆ ร้านต้อง

ปรับตัวจากการขายหน้าร้านปกติเป็นเร่ิมขายทางออนไลน์มากขึ้นด้วย โดยทางบริษัทได้หาช่องทางการขายเพิ่มผ่านทางร้านเชน

สโตร์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ซเีอด็, บทีเูอส, นายอนิทร์ และร้านเซเว่นอเีลฟเว่น ท�าให้ช่องทางในการเข้าถงึหนงัสอื

ของบรษิทัมมีากข้ึน รวมไปถงึช่องทางการจ�าหน่ายแบบ E-Book ทีบ่รษิทัได้พฒันาแอพพลิเคช่ันมารองรบัการเตบิโตด้านน้ีไว้แล้ว 

ท�าให้ในปี 2559 บริษัทจะสามารถจัดจ�าหน่ายหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในช่องทาง E-Book ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มาก

ขึ้นอย่างแน่นอน

 ด้านโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์นั้น พบว่าสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์และนิตยสารเป็นสื่อที่มีการใช้งบโฆษณาลดลงจากปี 

2557 ปัจจบุนัแนวโน้มทีผู่บ้รโิภคเลอืกเสพสือ่สิง่พมิพ์กระดาษน้อยลง ส่งผลให้สือ่สิง่พมิพ์หลายแห่งทยอยปิดอยู่เรือ่ยๆ โดยเฉพาะ

สือ่นติยสารทีไ่ด้รบัผลกระทบมากกว่าสือ่อืน่ เนือ่งจากเป็นสือ่ทีใ่ช้ต้นทุนค่อนข้างสงู และความแตกต่างของเนือ้หาระหว่างนติยสาร

ด้วยกันนั้น ไม่ต่างกันมากนัก ท�าให้ไม่มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ จึงส่งผลต่อโฆษณาลดลง อีกทั้งผู้บริโภคมีช่องทางเสพเนื้อหามากขึ้น 

ท�าให้ผู้บริโภคไม่จ�าเป็นต้องเสียเงินเพื่ออ่านนิตยสาร ซึ่งเนื้อหาไม่มีความแตกต่างจากสื่อออนไลน์และล่าช้ากว่าอีกด้วย นิตยสาร

หลายฉบับในตลาดมีการปิดตัวลงไปบ้าง ขณะท่ีส่ือหนังสือพิมพ์อาจจะอยู่รอดกว่า เน่ืองจากอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจ

เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่อาจจะมีการลดจ�านวนหน้าและจ�านวนบุคลากรลงบ้าง ดังนั้นสิ่งที่ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จะท�าได้คือ เลือกเน้นกลุ่ม

เป้าหมายเฉพาะ และปรับขึ้นราคาในอนาคต

 อกีทัง้ปัจจบุนันีเ้ป็นตลาดทีเ่จาะจงเฉพาะกลุม่มากขึน้ ผูล้งโฆษณาสามารถหาช่องทางเพือ่น�าเสนอสนิค้าของตวัเองต่อกลุ่ม

เป้าหมายได้อย่างแม่นย�า ไม่ใช่ลงโฆษณาแบบครอบคลุมอีกต่อไป และอาจเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ท�าให้สื่อนิตยสารต้องปิดตัวลง 

เน่ืองจากสือ่นติยสารค่อนข้างรบัภาระค่าต้นทนุอย่างหนกั บางครัง้ต้นทนุต่อเล่มแพงกว่าราคาขาย ฉะนัน้สิง่ทีจ่ะท�าให้สือ่นติยสาร

อยูไ่ด้นัน้คือ ค่าโฆษณา นติยสารบางเล่มจงึหนัไปท�าตลาดในสือ่ออนไลน์พร้อมๆ กับลงตพีมิพ์ ซึง่เป็นหนทางอยู่รอดได้เช่นกัน ส�าหรบั

แนวโน้มในอนาคต คาดการณ์ว่าสือ่ทีม่าเร็วมาแรงทีส่ดุคงเป็นสือ่ออนไลน์ทีจ่ะมีบทบาทในสงัคมมากขึน้ เหน็ได้ชดัว่าประเทศไทยมี

จ�านวนผู้ใช้อนิเทอร์เนต็เพิม่ข้ึนทกุปี จงึท�าให้ผูล้งโฆษณาหนัมาจบัทางตลาดสือ่ออนไลน์ ในขณะเดยีวกันส่ือดัง้เดมิอย่างสือ่โทรทัศน์ 

สือ่สิง่พมิพ์ คงจะลดลงแต่ไม่ใช่หายไปทัง้หมด ปัจจุบนัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในยุคดจิติอลเปลีย่นไป โดยเฉพาะคนรุน่ใหม่ทีห่นัมา

เสพสือ่สิง่พมิพ์น้อยลง เพราะฉะนัน้หนทางทีจ่ะท�าให้สือ่สิง่พมิพ์เหล่านีอ้ยูร่อดคอื การหารายได้จากธรุกจิอย่างอืน่เข้ามาเสรมิ โดย

การย้ายส่วนของเนือ้หาไปอยูแ่พลตฟอร์มอืน่ เช่น สือ่ทวีแีละออนไลน์ เพือ่หารายได้มาทดแทนรายได้ทีห่ายไป 
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 ธุรกิจสื่อมัลติมีเดีย
 ในสภาวะปัจจุบันจ�านวนผู้ประกอบการทั้งเก่าและใหม่ของทีวีดาวเทียมมีจ�านวนมากขึ้นประมาณเกือบ 200 ช่อง ที่ให้

บริการแบบ Free to Air ท�าให้มี Market Share มากขึ้น เป็นสภาวะที่มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากผู้ประกอบการราย

ใหญ่ในตลาด เกือบทุกรายได้เปิดให้บริการช่องของตัวเอง และมีความได้เปรียบอย่างสูงในการต่อรองกับเอเจนซี่และสปอนเซอร์

 ส�าหรับการโฆษณาทางสื่อมัลติมีเดียนั้น จากการส�ารวจของบริษัท นีลเส็น ประเทศไทย พบว่าสื่อทีวีดิจิตอลมีการใช้งบ

โฆษณาเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ขณะที่สื่อทีวีอนาล็อกและเคเบิลทีวีใช้งบโฆษณาลดลง ในอดีตโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีราคาแพงที่สุด ผู้ลง

โฆษณาหลายรายไม่สามารถทีจ่ะจ่ายเงนิเพือ่ลงโฆษณาได้ นอกเสยีจากมเีมด็เงนิลงทนุมากจรงิๆ แต่ในเมือ่ปัจจบุนัมเีคเบลิทวี ีและ

สื่ออื่นๆ เกิดขึ้นมา ผู้ลงโฆษณาจึงมีทางเลือกมากขึ้น และในเม่ือมีทางเลือกมากท�าให้ค่าโฆษณาของสื่อต่างๆ กระจายตัวและมี

ราคาถูกลง

 สงครามยุคส่ือทีวีดิจิตอลมีการแข่งขันสูงขึ้น ท�าให้การผลิตเนื้อหาต่างๆ ต้องใช้ต้นทุนสูงตามไปด้วย แต่ในทางกลับกัน 

ผู้บริโภคไม่ได้เป็นไปตามเป้า ดังนั้นสิ่งที่องค์กรสื่อทีวีดิจิตอลท�าเพื่อให้องค์กรอยู่รอด คือ ลดต้นทุน ทั้งจ�านวนบุคลากรและการน�า

เสนอเนื้อหาต่างๆ โดยไม่เน้นพัฒนาคุณภาพเนื้อหา แต่เน้นเนื้อหาที่ขายได้เป็นหลัก ส�าหรับทิศทางสื่อในอนาคต ทุกแพลตฟอร์ม 

ไม่ว่าจะเป็นสือ่สิง่พมิพ์ ทวี ีและออนไลน์ จะสามารถอยูร่อดได้ขึน้อยูก่บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในช่วงเวลานัน้ๆ ว่า นยิมบรโิภคเนือ้หา

ในรปูแบบไหน โดยแต่ละแพลตฟอร์มจะต้องรูจ้กัปรบัเปลีย่นเนือ้หาไปตามความนิยมและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคด้วย อย่างไรกต็าม 

ไม่ว่าแพลตฟอร์มรูปแบบใด ส่ือส่ิงพิมพ์ ทีวี หรือแม้แต่สื่อออนไลน์นั้น ผู้ผลิตสื่อจะต้องมีวิธีการรับมือและปรับตัวกับทิศทางยุค

ดจิติอลในอนาคตทีก่�าลงัจะเปลีย่นไป เพือ่ความอยูร่อดและสามารถเดนิหน้าต่อไปได้ ผูผ้ลติสือ่หรอืผลติเนือ้หา จะต้องผลติเนือ้หา

ให้เหมาะสมและได้หลากหลายแพลตฟอร์มมากขึ้น ทั้งทักษะในการผลิตเนื้อหา แปลงเนื้อหา และสร้างเนื้อหาใหม่ให้ตอบโจทย์

กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆ ส่วนองค์กรสื่อเองก็ต้องสนับสนุนและปรับตัวให้ทันกับความนิยมของผู้บริโภค และ

สามารถดึงการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคให้มากขึ้น
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 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้น�ากลยุทธ์เพ่ือความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและความอยู่รอดมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจส่ือ

มัลติมีเดียของบริษัทในแง่นโยบายการตลาดและการแข่งขัน ดังนี้

 • เน้นท�ารายการเพ่ือเจาะเฉพาะกลุ่มให้มากขึ้น (Niche Market) เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม รายการที่มี

กลุ่มเป้าหมายหรือเป็นกระแส การชื้อลิขสิทธิ์กีฬาต่างๆ ที่ทาง SMMTV Sports Channel ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสด เป็นต้น

 • เน้นรูปแบบการน�าเสนอรายการที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองที่มีความโดดเด่น (Difference) มากขึ้น โดยฉีก Style 

ออกจากรูปแบบของฟรีทีวีทั่วไป

 • เน้นท�ารายการสด (Live) เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้มีโอกาสร่วมพูดคุย, เล่นเกม, ท�ากิจกรรม, พูดตอบซักถามแบบสดๆ 

มากขึ้นเพื่อฉีกรูปแบบเดิมๆ จากฟรีทีวีทั่วไป เป็นกลยุทธ์ในการกระตุ้น Rating คนดู

 • ส่งเสริมกิจกรรม ของขวัญ ของรางวัล Promotion ต่างๆ การสมนาคุณให้กับผู้ชมให้หลากหลาย เป็นประจ�าบ่อยๆ 

เพื่อให้ผู้ชมสนใจและติดตามมากขึ้น

 • สร้างรายการในช่องให้เป็นช่อง SMMTV Sports Channel ที่สะอาด มีมาตรฐานในแง่ของคุณภาพรายการ และ

คุณภาพความคมชัดของสัญญาณ ตลอดจนต้องจัดรูปแบบตารางเวลาการออกอากาศให้เหมาะสมได้สัดส่วนกับเวลาการโฆษณา 

และควบคมุไม่ให้มโีฆษณาทีเ่กนิจรงิ ทีอ่าจจะเป็นผลเสียต่อผูบ้รโิภคได้ หรอืควบคมุไม่ให้มโีฆษณาทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตจาก สคบ. หรอื 

อย.

 • จัดกิจกรรมทางการตลาดให้สม�่าเสมอ ตามรายการต่างๆ ของทางสถานี มีกิจกรรมแฟนคลับ, กิจกรรมนอกสถานที่, 

กิจกรรมการอบรมต่างๆ เพื่อเป็นการสร้าง Brand, ตอกย�้า Brand และสร้าง Brand Royalty
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การจัดหาผลิตภัณฑ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทนั้น บริษัทไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเองแต่ใช้การว่าจ้างโรงพิมพ์ภายนอก 2-3 แห่ง เพื่อ

จดัพมิพ์สือ่สิง่พมิพ์ทกุประเภทของบรษิทัซึง่มยีอดการผลติสิง่พมิพ์รวมทกุประเภทเฉลีย่ 1 ล้านเล่มต่อเดอืน ซึง่โรงพมิพ์ทีบ่รษัิทว่า

จ้างสามารถรองรับปริมาณการผลิตที่บริษัทต้องการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังใช้บริการร้านแยกสีท�าเพลท ร้านเคลือบเงา

ปกหนังสืออีกด้วย

การจัดหาวัตถุดิบ

 

 วตัถุดบิหลกัทีน่�ามาใช้ในการผลติส่ือสิง่พมิพ์ของบรษิทั ได้แก่ กระดาษ คดิเป็น 30% ของต้นทนุรวม ซึง่มกีารเปลีย่นแปลง

ราคาตามสภาวะเศรษฐกิจ แต่บริษัทได้มีการติดตามและวางแผนการจัดซื้อล่วงหน้า และจัดเก็บสต๊อกไว้ในปริมาณที่คาดว่าเพียง

พอต่อการผลติ บริษทัจงึไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดบิ โดยมกีารสัง่ซือ้จากบรษิทัทีเ่ป็นผูจ้�าหน่ายจากทัง้ภายในประเทศ

และต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อย 75 และ 25 

 รายชื่อผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบกระดาษ

 • ผู้จ�าหน่ายกระดาษในประเทศ

 - บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด

 - บริษัท อี.พี.ซี.คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

 - บริษัท เล่าฮั่วเชียง จ�ากัด

 - บริษัท สุรศิริ จ�ากัด

 - บริษัท วัฒนบุญและบุตร จ�ากัด

 • ผู้จ�าหน่ายกระดาษในต่างประเทศ

 - ALOLA TRADING LTD. 

   (มีตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศสิงคโปร์)
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3. ปัจจัยความเสี่ยง

 ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญมีดังนี้

 1. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

 บริษัทและบริษัทย่อยอาจได้รับความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของประเทศและหนี้สินภาคครัวเรือนที่มีแนว

โน้มสูงขึน้ รวมท้ังความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้รายได้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยไม่เป็นไปตามเป้า อย่างไรก็ตามฝ่ายบรหิาร

ของบริษัทได้วางแผนการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะตลาด เพื่อให้มีผลกระทบต่อบริษัท

น้อยที่สุด

 2. ความเสี่ยงจากตลาดสื่อสิ่งพิมพ์หดตัว

 เนือ่งจากปัจจบุนัแนวโน้มทีผู่บ้รโิภคเสพสือ่สิง่พมิพ์กระดาษน้อยลงและหนัไปสนใจสือ่ออนไลน์มากยิง่ขึน้ ส่งผลให้ตลาด

สือ่สิง่พมิพ์โดยเฉพาะสือ่นติยสารได้รบัผลกระทบมากกว่าสือ่อืน่ ท�าให้นติยสารหลายฉบบัในตลาดต้องปิดตวัลง นติยสารของบรษิทั

ก็ได้รับผลกระทบและปิดตัวลงด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริษัทได้พัฒนา E-Book และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผูบ้รโิภคในยคุดจิติอล ซึง่คาดว่าบรษิทัจะสามารถจดัจ�าหน่ายหนงัสอืการ์ตนูญีปุ่น่ในช่องทาง E-Book ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นอย่างแน่นอน

 3. ความเสี่ยงจากการเปิดช่องทีวีดิจิตอล

 จากการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอลเป็นการเปิดโอกาสและผลักดันให้ธุรกิจสื่อโทรทัศน์มีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง

มากข้ึน บริษัทซึ่งด�าเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมกีฬา SMMTV ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่น�าเสนอเร่ืองกีฬาโดยเฉพาะ จึงมี

ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการท่ีช่องทีวีดิจิตอลเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดธุรกิจโทรทัศน์ โดยอาจถูกดึงงบโฆษณาและ

บุคลากรไป 

 เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทจึงมุ่งเน้นให้ทีมงานของ SMMTV ยกระดับภาพรวมของเน้ือหารายการให้มี

คณุภาพ มีความหลากหลาย และตรงกบัความต้องการของคนดมูากทีส่ดุ พร้อมกบัปรบัเปลีย่นวธิกีารโฆษณาทีห่ลากหลายเพือ่เพิม่

มูลค่าสินค้าและบริการ เพื่อให้ SMMTV สามารถครองความนิยมในกลุ่มผู้ชมที่ชอบรายการกีฬา 

 4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�าเนินชีวิตของคนในสังคม

 บรษิทัตระหนกัถงึความเปลีย่นแปลงวถิกีารด�าเนนิชวีติของคนในสงัคม ซึง่ก�าลงัก้าวสู่สงัคมดจิติอลเตม็รปูแบบในอนาคต

อันใกล้ บริษัทจึงเร่งพัฒนาเว็บไซต์ และพร้อมปรับเปลี่ยนธุรกิจโทรทัศน์และวิทยุสู่ระบบการติดตามผ่านระบบออนไลน์แบบ 

เรียลไทม์ รวมทั้งพัฒนาธุรกิจ E-Book และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าวด้วย

 5. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

 บริษัทมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่ออันเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดความเสีย

หายแก่บริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับสินเชื่อดังกล่าว บริษัทได้มีการควบคุมการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าและสอบทานฐานะการ

เงินของลูกหนี้อย่างสม�่าเสมอ ดังนั้นฝ่ายบริหารของบริษัทจึงเช่ือว่าบริษัทจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการไม่

ปฏิบัติตามสัญญา
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 6. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี 

เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ย

คงที ่ซึง่ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ดงันัน้ฝ่ายบรหิารของบรษิทัเชือ่ว่าความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ของบรษิทัจะอยูใ่นระดบั

ต�่าจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความความเสี่ยงดังกล่าว

 7. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อที่คาดว่าเพียงพอ

ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั ซึง่วงเงนิดงักล่าวได้รบัการอนมัุตจิากธนาคารพาณชิย์หลายแห่ง ดงันัน้ฝ่ายบรหิารของบรษิทัเชือ่ว่า

บรษิทัจะไม่มคีวามเสีย่งด้านสภาพคล่องเนือ่งจากบรษิทัสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัได้เมือ่ครบก�าหนดและจดัหาเงนิได้เพียงพอ

ตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสมได้

 8. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ท�าสัญญาเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของบรษิทัเชือ่ว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส�าคญัต่องบการ

เงินของบริษัท ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงอยู่ในระดับต�่า
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวร

ทรัพย์สินถาวรของบริษัทประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้

มูลค่าทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประเภททรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)
ภาระผูกพัน

ที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์ 70.22 ค�้าประกันภาระสินเชื่อ

จ�านวน 350 ล้านบาท

กับธนาคาร กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)อาคาร เจ้าของกรรมสิทธิ์ 31.07

ยานพาหนะ เจ้าของกรรมสิทธิ์ 8.94 -

เครื่องใช้ส�านักงาน เจ้าของกรรมสิทธิ์ 4.63 -

เครื่องตกแต่งส�านักงาน เจ้าของกรรมสิทธิ์ 1.74 -

ค่าสินทรัพย์และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่งร้านค้า

เจ้าของกรรมสิทธิ์
1.36 -

เครื่องจักร อุปกรณ์   เจ้าของกรรมสิทธิ์ 41.05 -

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง เจ้าของกรรมสิทธิ์ 0.20

รวม 159.21

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ลิขสิทธิ์ ทั้งหนังสือการ์ตูน พ็อกเกตบุ๊ค และนวนิยายจีนก�าลังภายใน ซึ่งมีอายุสัญญา

เฉลี่ย 3 - 5 ปี และสามารถต่ออายุได้เสมอเม่ือสัญญาหมด โดยคิดค่าลิขสิทธิ์ตามสัดส่วนจ�านวนพิมพ์ขั้นต�่าที่ก�าหนด ซึ่งราคา

มาตรฐานอยูท่ีร้่อยละ 5-9 ของราคาหน้าปกตามจ�านวนพมิพ์ขัน้ต�า่ทีส่ญัญาแต่ละฉบบัก�าหนด แต่อาจมกีารต่อรองกนัได้โดยเฉพาะ

กับบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันมานาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมของหนังสือแต่ละเรื่อง 

 รายละเอียดจ�านวนพิมพ์ขั้นต�่าโดยเฉลี่ยของหนังสือแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้

 • หนังสือการ์ตูน   5,000 เล่ม

 • พ็อกเกตบุ๊ค   3,000 เล่ม

 • นวนิยายจีน   8,000 เล่ม

 • นิตยสาร  10,000 เล่ม

]
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

 จากการทีบ่รษิทัด�าเนนิธรุกจิสิง่พมิพ์เป็นธรุกจิหลกั บรษิทัจงึมุง่เน้นทีจ่ะขยายธรุกจิสิง่พมิพ์ให้เตบิโต ในปี พ.ศ. 2556 จึง

ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท มีดีส์ คอนเทนท์ จ�ากัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับโอนกิจการของบริษัทในส่วนของธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

การด�าเนินการร้านหนังสือบุ๊คเฟรนด์ และส�านักพิมพ์ ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 200,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นจ�านวน 199,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.70 โดยเป็นการลงทุนในสัดส่วน

ที่มากพอให้บริษัทเข้าร่วมบริหารจัดการและก�าหนดแนวทางของธุรกิจได้ 

 แต่เนือ่งจากสภาพเศรษฐกจิไม่เอือ้อ�านวย ท�าให้ธรุกจิร้านหนงัสือรายได้ไม่เป็นไปตามเป้า ส่งผลให้บรษัิทย่อยมผีลประกอบ

การขาดทุน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จ�าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย เป็นการลดผลกระทบต่อผลการด�าเนิน

งานรวมของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังสามารถใช้ประโยชน์จากเงินทุนที่จะได้รับเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป ในปี 

พ.ศ. 2558 บรษิทัจงึได้ท�ารายการจ�าหน่ายหุน้สามญัในบรษิทั มดีส์ี คอนเทนท์ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยจ�านวน 199,400 หุ้น ราคา

หุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัท เดอะ เบสท์ บุ๊คส์ จ�ากัด โดยจ�าหน่ายออกหมดทั้งจ�านวนแล้ว

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

 -ไม่มี-
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

	 บรษิทัได้ด�ำเนนิคดกีบับรษิทัแห่งหนึง่	เนือ่งจำกบรษิทัได้จ่ำยเงินล่วงหน้ำเพือ่เป็นค่ำออกอำกำศหรอืใช้สถำนวีทิยุกระจำย

เสียง	กองบัญชำกำรทหำรสูงสุดคล่ืนควำมถ่ี	FM	101.0	MHz	เพื่อด�ำเนินรำยกำรวิทยุตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	พ.ศ.	2549	ตำม

บนัทกึข้อตกลงวนัที	่2	ธนัวำคม	พ.ศ.	2548	แต่ต่อมำในวนัที	่1	มกรำคม	พ.ศ.	2549	บรษิทัไม่สำมำรถท�ำกำรออกอำกำศในคล่ืนวิทยุ

ดังกล่ำวได้เนื่องจำกบริษัทดังกลำ่วไม่สำมำรถส่งมอบสัญญำณคลื่นวิทยุให้บริษัทท�ำกำรออกอำกำศได้	เป็นเหตุให้บริษัทได้ยื่นฟ้อง

ร้องในคดีแพ่งตำมคดีหมำยเลขด�ำท่ี	1623/2549	ลงวันที่	28	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	2549	ในมูลหนี้จ�ำนวนเงิน	47.09	ล้ำนบำท	และ

ฟ้องร้องในคดีอำญำตำมคดีหมำยเลขด�ำที่	962/2549	ลงวันที่	6	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	2549	ซึ่งมีควำมคืบหน้ำ	ดังนี้

	 ส�ำหรับคดีแพ่ง		บริษัท	เอ็นท	ีเอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ำกัด	ได้ร้องขอเป็นจ�ำเลยร่วม	ต่อมำศำลอุทธรณ์พิพำกษำให้จ�ำเลย

ช�ำระเงนิจ�ำนวน	24,488,141.92	บำท	นบัถดัจำกวนัฟ้อง	(ฟ้องวนัที	่28	กมุภำพนัธ์	2549)	เป็นต้นไปจนกว่ำจะช�ำระเสรจ็แก่โจทก์	

และยกฟ้องจ�ำเลยร่วม	แต่เนือ่งจำกคดนีี	้จำกกำรตรวจสอบของฝ่ำยกฎหมำยพบว่ำ	จ�ำเลยได้ถกูศำลล้มละลำยกลำงมคี�ำสัง่พิทกัษ์

ทรัพย์เด็ดขำด	และพิพำกษำให้ล้มละลำยแล้ว	ส�ำหรับคดีอำญำอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์
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6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและข้อมูลส�าคัญอื่น

 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SMM”)

 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่   :  เลขที่ 459 ซอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก

      เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 เลขทะเบียนบริษัท   : 0107546000466 

 ทุนจดทะเบียน   : 361,172,111 บาท

 ทุนช�าระแล้ว   : 288,937,689 บาท

 โทรศัพท์    : 0-2694-3010

 โทรสาร    : 0-2694-3030

 เว็บไซต์    : www.smm.co.th

 ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ

 1. ผลิตและจัดจ�าหน่ายหนังสือการ์ตูน พ็อกเกตบุ๊ค นวนิยายก�าลังภายใน รวมถึงนิตยสารต่างๆ

 2. ผลติรายการวทิย ุ“สปอร์ตเรดโิอ” คลืน่วทิยกุฬีาและสาระบนัเทงิ 24 ชัว่โมง ออกอากาศทางสถานวีทิย ุFM 96 MHz 

และทางเว็บไซต์ www.smmsport.com 

 3. ผลิตรายการโทรทัศน์ดาวเทียม “SMMTV” สถานีโทรทัศน์กีฬา 24 ชั่วโมง ออกอากาศทางจานดาวเทียมระบบ 

C-Band (จานด�า) ความถี่ 3545 Symbol Rate V30000 และกล่องรับสัญญาณดาวเทียม อาทิ PSI, IPM, SAMART, DYNA-

SAT, INFOSAT, QSAT, IDEA SAT, LEOTECH, True Vision, SUNBOX, GMM Z รวมทั้งเคเบิลทีวีทั่วประเทศ

 4. ผลิตเว็บไซต์กีฬา www.smmsport.com และแอพพลิเคชั่น SMM SPORT LIVE

 5. รับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 6. ให้เช่าพื้นที่ส�านักงาน จัดกิจกรรม และอื่นๆ
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 นายทะเบียนหลักทรัพย์

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์ 0-2009-9383 

 โทรสาร 0-2009-9476

 ผู้สอบบัญชี

 บริษัท ส�านักงานปีติเสวี จ�ากัด 

 8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศัพท์ 0-2941-3584-6, 0-2941-3656-7 

 โทรสาร 0-2941-3658

 ที่ปรึกษาทางการเงิน

 บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จ�ากัด

 253 ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท์ 0-2260-6969 

 โทรสาร 0-2260-6977
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 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

 ปี 2533  ก่อตั้ง บริษัท สยามคอมิกส์ จ�ากัด 

 ปี 2536  เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สยามคอมิกส์ จ�ากัด เป็น บริษัท สยามอินเตอร์คอมิกส์ จ�ากัด 

 ปี 2545  เริ่มธุรกิจผลิตและด�าเนินงานสถานีวิทยุกีฬา 24 ชั่วโมง “สปอร์ตเรดิโอ”  

 ปี 2546 Ÿ  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150,000,000 บาท เป็น 170,000,000 บาท

   เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สยามอินเตอร์คอมิกส์ จ�ากัด เป็น บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด และ 

   แปลงสภาพจากบริษัท จ�ากัด เป็น บริษัท จ�ากัด (มหาชน)

 ปี 2547  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170,000,000 บาท เป็น 240,000,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุน 

   จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 

 ปี 2551  • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 240,000,000 บาท เป็น 372,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรร 

   หุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (SMM-W1) และจัดสรรให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท  

   (ESOP-W1)

   • บริษัทออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท  

   (SMM-W1) จ�านวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย

   • บริษัทออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ 

   พนักงานของบริษัท (ESOP-W1) จ�านวนไม่เกิน 12,000,000 หน่วย

 ปี 2553  • บรษิทัเริม่ด�าเนนิธรุกจิโทรทศัน์ดาวเทยีมในชือ่ “SMMTV” น�าเสนอรายการกฬีา 24 ชัว่โมง ปัจจุบนั 

   ออกอากาศผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3545 V30000, จานดาวเทียม PSI, เคเบิลทีวี 

   ท่ัวประเทศ หรือดูออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ รวมทั้งแอพพลิเคชั่น iPad, iPhone, Android และ 

   สมาร์ทโฟน

   • บรษิทัเริม่ด�าเนนิธรุกจิด้าน New Media โดยน�าเสนอข้อมลูข่าวสารในแวดวงกีฬาในรปูแบบดจิิตอล 

   คอนเทนท์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaileagueonline.com ก่อนจะพัฒนาเพิ่มเติมเป็น 

   www.smmsport.com

 ปี 2554  บริษัทเปิด “ศูนย์ข่าวมัลติมีเดีย” เพื่อน�าเสนอข่าวกีฬาและข่าวส�าคัญอื่นๆ ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ 

   บริษัท อาทิ วิทยุ “สปอร์ตเรดิโอ” FM 96, SMMTV, เว็บไซต์กีฬา
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 ปี 2555   • บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 372,000,000 บาท เป็น 240,050,003 บาท

   • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 240,050,003 บาท เป็น 312,065,003 บาท เพื่อรองรับการจัดสรร 

   หุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (SMM-W2) และจัดสรรให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท  

   (ESOP-W2)

   • บริษัทออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 (SMM-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

   เดิมของบริษัท จ�านวนไม่เกิน 60,012,500 หน่วย

   • บริษัทออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ 

   พนักงานของบริษัท (ESOP-W2) จ�านวนไม่เกิน 12,002,500 หน่วย

   • บริษัทขยายศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มอีก 1 แห่งเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์

 ปี 2556   • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 312,065,003 บาท เป็น 336,956,137 บาท เพื่อรองรับการจัดสรร 

   หุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 2 (SMM-W2) ให้แก ่

   ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและ 

   พนักงานของบริษัท (ESOP-W2) 

   • บรษิทัจดัตัง้บรษิทัย่อยในชือ่ “บรษิทั มดีส์ี คอนเทนท์ จ�ากดั” เพือ่รบัโอนกจิการของบรษิทัในธรุกจิ 

   สิง่พมิพ์ การด�าเนินการร้านหนงัสอืบุค๊เฟรนด์ และส�านกัพมิพ์ กลุม่วยัรุน่ วยัทนี ด้วยทนุจดทะเบยีน  

   20,000,000 บาท มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ100 บาท โดยบรษิทั สยามอินเตอร์มลัตมิเีดยี จ�ากดั (มหาชน)  

   ถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของทุนจดทะเบียน

 ปี 2557   • บรษิทัลดทนุจดทะเบยีนจาก 336,956,137 บาท เป็น 332,442,228 บาท จากการจดัสรรหุน้ปันผล 

   และการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของ 

   บริษัท (ESOP-W2)  

 ปี 2558  • บริษัทท�ารายการจ�าหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท มีดีส์ คอนเทนท์ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จ�านวน  

   199,400 หุ้น ราคาขายหุ้นละ 100 บาท โดยจ�าหน่ายออกหมดทั้งจ�านวนแล้ว  

   • บริษัทลดทุนจดทะเบียนจาก 332,442,228 บาท เป็น 288,937,689 บาท จากการใช้สิทธิใบส�าคัญ 

   แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMM-W2) 

   • บริษัทออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 (SMM-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

   เดิมของบริษัท จ�านวนไม่เกิน 72,234,422 หน่วย

   • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 288,937,689 บาท เป็น 361,172,111 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

   ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3)

   • บริษัทลงนามสัญญากับสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย หรือ Asian Volleyball Confederation  

   (AVC) ให้เป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและสิทธิ์ในการบริหารสิทธิประโยชน์ทางการตลาด 

   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2562 รวมระยะเวลา 4 ปี
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ส่วนที่ 2

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 361,172,111 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 361,172,111 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ทีอ่อกจ�าหน่ายและเรยีกช�าระแล้ว 288,937,689 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 288,937,689 หุน้ มลูค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

หลักทรัพย์อื่น

 ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท รุ่นที ่1 (ESOP-W1)

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท รุ่นที่ 1 (ESOP-W1) จ�านวน 12,000,000 หน่วย ใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออก 

โดยใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ 1 หน่วย สามารถใช้สทิธซิือ้หุน้สามญัได้ 1 หุน้ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท เมือ่สิน้สดุการใช้สทิธคิรัง้สดุท้าย

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิรวม 0 หน่วย จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่มิได้ใช้สิทธิรวม 

12,000,000 หน่วย

 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 1 (SMM-W1) 

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัท รุ่นที่ 1 (SMM-W1) จ�านวน 119,999,984 หน่วย ใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออก โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.25 บาท เมื่อสิ้นสุดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2555 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิรวม 525 หน่วย จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่มิได้ใช้สิทธิรวม 60,011,955 หน่วย

 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท รุ่นที่ 2 (ESOP-W2)

 เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2555 บริษัทออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและ

พนกังานของบรษิทั รุน่ที ่2 (ESOP-W2) จ�านวน 12,002,500 หน่วย ใบส�าคญัแสดงสทิธมิอีายุ 1 ปีนบัจากวนัทีอ่อก โดยใบส�าคญั

แสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการ

ปรับสิทธิ) วันสุดท้ายของการใช้สิทธิตรงกับวันที่ 25 กันยายน 2556 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท รุ่นที่ 2 (ESOP-W2) จ�านวน 

85,804 บาท โดยอัตราการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิเท่ากับ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.06666 หุ้น 

ราคาการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิเท่ากับ 0.938 บาทต่อหุ้น จ�านวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิรวม 12,088,304 หุ้น

 เมื่อครบก�าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเม่ือวันที่ 25 กันยายน 2556 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ รวม 

11,602,500 หน่วย จ�านวนหุ้นสามัญที่ได้จัดสรรให้การใช้สิทธิรวม 11,657,488 หุ้น จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการ

ใช้สิทธิรวม 400,000 หน่วย จ�านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือรวม 430,816 หุ้น
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 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMM-W2) 

 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2555 บริษัทออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัท รุ่นที่ 2 (SMM-W2) จ�านวน 60,012,480 หน่วย ใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี 7 เดือน นับจากวันที่ออก โดยใบส�าคัญ

แสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม

เงื่อนไขการปรับสิทธิ) วันสุดท้ายของการใช้สิทธิตรงกับวันที่ 25 เมษายน 2557

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMM-W2) จ�านวน 4,000,997 บาท 

โดยอัตราการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิเท่ากับ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.06666 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ

หลังการปรับสิทธิเท่ากับ 1.406 บาทต่อหุ้น จ�านวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิรวม 64,013,477 หุ้น

 เมื่อครบก�าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ รวม 

19,227,365 หน่วย จ�านวนหุ้นสามัญที่ได้จัดสรรให้การใช้สิทธิรวม 20,508,958 หุ้น จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการ

ใช้สิทธิรวม 40,785,115 หน่วย จ�านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือรวม 43,504,519 หุ้น

 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) 

 เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2558 บริษัทออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) จ�านวน 72,234,422 หน่วย ใบส�าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี 5 เดือน 24 วัน นับจากวันที่ออก โดยใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) วันสุดท้ายของการใช้สิทธิตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. นายวิฑูรย์ นิรันตราย 47,853,993 16.56

2. นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ์ 37,387,023 12.94

3. นายอภินันทน์ ฮ้อแสงชัย 19,270,000 6.67

4. นางพัทยา พิเชษฐพงศา 11,658,933 4.03

5. นายกฤตพล ฮ้อแสงชัย 8,000,000 2.77

6. นายณัฐสิทธิ์ ฮ้อแสงชัย 7,823,800 2.71

7. นางพรพรรณ แซ่อึ้ง 7,417,800 2.57

8. นางภัสสร ธีระสินธุ์ 7,250,000 2.51

9. นายไพฑูร ชุติมากรกุล 6,933,333 2.40

10. นางสาวอุษา ศิลป์เรืองวิไล 6,666,658 2.31

รวม 160,261,540 55.47

ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย การจัดการ

หรือการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มนายวิฑูรย์ นิรันตราย ต�าแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

 1. นายวิฑูรย์ นิรันตราย 47,853,993 16.56

 2. นายโกศล นิรันตราย 5,543,812 1.92

 3. นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย 1,013,333 0.35

 4. นายวิทวัส นิรันตราย 914,132 0.32

 5. นางสาวสุรีย์ นิรันตราย 140,300 0.05

รวม 55,465,770 19.20

 

2. กลุ่มนางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ์ ต�าแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

 1. นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ 37,387,023 12.94

 2. นางภัสสร ธีระสินธุ์ 7,250,000 2.51

รวม 44,637,023 15.45

       

ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ

ส�ารองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานและการบริหาร

ด้วย อาท ิฐานะและความแขง็แกร่งทางการเงนิ สภาพคล่อง แผนการขยายธรุกจิ หรอืแผนการลงทนุ เป็นต้น ซึง่การจ่ายเงนิปันผล

ดงักล่าวข้างต้นจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตามความเหมาะสมและความเหน็ชอบของคณะกรรมการของบรษิทั

 ในปี 2558 จากผลการด�าเนินงานปี 2557 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการด�าเนินงานขาดทุนสุทธิตาม

งบการเงินรวม จ�านวน 8,268,802.68 บาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558)
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8. โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการบริษัท

แถวล่าง

1. นางธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน

2. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย

3. นายกิตติ ชีนะเกตุ

4. นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ์

5. นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ

แถวบน

6. นายไพฑูร ชุติมากรกุล

7. นายวิรัตน์ ทีฆพุฒิสกุล

8. นายวิฑูรย์ นิรันตราย

9. นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์

10. นายกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์

11. นายด�าฤทธิ์ วิริยะกุล

12. นายปราชญ์ ไชยค�า

13. นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย

1

6 7 8 9 10 11 12 13

2 3 4 5
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นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์
ประธานกรรมการ

อาย ุ   63 ปี

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

ที่อยู ่   159/28 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล

   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2551

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 7 ปี

การศึกษา   ปริญญาตรี

   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 75/2551

ประวัติการท�างาน 

2553 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด

   (มหาชน)

ปัจจุบัน   ประธาน

   บริษัท สปิน เวิร์ค จ�ากัด

ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ

   บริษัท สแพลชมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

   Dentsu Holdings (Thailand) Ltd.

2538 - 2550  รองประธานกรรมการ

   บริษัท เดนท์สุ ประเทศไทย จ�ากัด

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท 933,332 หุ้น (คิดเป็น 0.323% ของหุ้น

   ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - มี - 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - มี -

กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

   

นายกิตติ ชีนะเกตุ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ   78 ปี

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

ที่อยู่   149 หมู่ที่ 7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย 

   จ.เชียงใหม่ 50290

ปีที่เริ่มรับต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง   12 ปี

การศึกษา   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการท�างาน 

2546 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ�ากัด 

   (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส�านักงานเลิศนิมิต

   การบัญชี

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท 9,300 หุ้น (คิดเป็น  0.004% ของหุ้น

   ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

     

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ

   บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ�ากัด 

   (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

      

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 



59

นายด�าฤทธิ์ วิริยะกุล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ   57 ปี

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

ที่อยู ่   201/589 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน

   เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 12 ปี

การศึกษา   Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และ

   การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   หลักสูตรการเขียนข่าวเพื่อการพัฒนาชนบท

   สถาบันพัฒนาวิชาการหนังสือพิมพ์เยอรมัน

   หลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับสูง

   สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการท�างาน 

2546 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

ปัจจุบัน   หัวหน้าข่าวภูมิภาค 

   บริษัท วัชรพล จ�ากัด

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -* 

     

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 

อาย ุ   59 ปี

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

ที่อยู่   466/1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวง

   ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 12 ปี

การศึกษา   ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการท�างาน 

2546 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

2539 - ปัจจุบัน  กรรมการ

   บริษัท แอร์บอร์น มัลติมีเดีย จ�ากัด

2534 - ปัจจุบัน  บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ 

   บริษัท วัชรพล จ�ากัด

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-* 

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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นายกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์
กรรมการอิสระ

อายุ   69 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด  วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2489

ที่อยู ่   1643 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)

   แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

   กรุงเทพฯ 10310

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2547

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 11 ปี

การศึกษา   ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์  

   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

ประวัติการท�างาน 

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

2547- 2553  กรรมการ 

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ 

   บริษัท เทน เทเลมาร์เก็ต จ�ากัด

   ประธานกรรมการ

   บริษัท ทูซี บรอดคาส จ�ากัด

   ประธานกรรมการ

   บริษัท เคทีวี บรอดแคสติ้ง จ�ากัด

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท 266,666 หุ้น (คิดเป็น 0.092% ของหุ้น

   ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - มี -

กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

นายไพฑูร ชุติมากรกุล
กรรมการ  

อายุ   52 ปี

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

ที่อยู่   90/521 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26

   แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 

   กรุงเทพฯ 10510

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 12 ปี

การศึกษา   ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการท�างาน 

2546 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน   นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา

   แห่งประเทศไทย

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท 6,933,333 หุ้น (คิดเป็น 2.400% ของหุ้น

   ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - มี -

กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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นายวิฑูรย์ นิรันตราย
กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ   61 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498

ที่อยู่   342/121 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง 

   เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 12 ปี

การศึกษา   ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการท�างาน 

ปัจจุบัน   กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

2551 - 2552  กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

2550   รองประธานกรรมการ 

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

2546 - 2550  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท 47,853,993 หุ้น (คิดเป็น 16.562% ของหุ้น

   ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   

นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ์
กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

อายุ   57 ปี

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

ที่อยู ่   179/161 ซ.ร่วมมิตรพัฒนา แยก 8

   แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

   กรุงเทพฯ 10220

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 12 ปี

การศึกษา   ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการท�างาน 

2550 - ปัจจุบัน   กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

2546 - 2550  กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท 37,387,023 หุ้น (คิดเป็น 12.940% ของหุ้น

   ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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นางธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน
กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

อายุ   46 ปี

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

ที่อยู่   17 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 

   แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

   กรุงเทพฯ 10250

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 12 ปี

การศึกษา   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการท�างาน 

2550 - ปัจจุบัน   กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

2546 - 2550  กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท 253,666 หุ้น (คิดเป็น 0.088% ของหุ้น

   ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

   

นายวิรัตน์ ทีฆพุฒิสกุล
กรรมการ  

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน

อายุ   60 ปี

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

ที่อยู่   380/134 ซอยสันนิบาตเทศบาล

   ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

   กรุงเทพฯ 10900

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 12 ปี

การศึกษา   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการท�างาน 

2550 - ปัจจุบัน   กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

2546 - 2550  กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท 213,333 หุ้น (คิดเป็น 0.074% ของหุ้น

   ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

   

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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นายปราชญ์ ไชยค�า
กรรมการ  

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย

อายุ   53 ปี

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

ที่อยู ่   109/137 ซอยกาญจนาภิเษก 20 แขวง

   สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

ปีที่เริ่มรับต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 12 ปี

การศึกษา   ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์

   หนังสือพิมพ์

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการท�างาน 

2550 - ปัจจุบัน   กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

2546 - 2550  กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท 450,400 หุ้น (คิดเป็น 0.156% ของหุ้น

   ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ
กรรมการ  

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา

อาย ุ   47 ปี

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

ที่อยู ่   3380 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น 

   เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 12 ปี

การศึกษา   ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์

   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการท�างาน 

2550 - ปัจจุบัน   กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

2546 - 2550  กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท 589,866 หุ้น (คิดเป็น 0.204% ของหุ้น

   ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย
กรรมการ  

ผู้อ�านวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

อาย ุ   37 ปี

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

ที่อยู ่   342/121 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง 

   เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ปีที่เริ่มด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2553

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี

การศึกษา   ปริญญาตรี International Trade,

   Portsmouth University, UK.

   ปริญญาโท International Business,

   Portsmouth University, UK

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 93/2554

ประวัติการท�างาน 

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการและผู้อ�านวยการใหญ่

   สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

2553 - 2557  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

2551 - 2553  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

   บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด 

   (มหาชน)

จ�านวนการถือหุ้นในบริษัท 1,013,333 หุ้น (คิดเป็น 0.351% ของหุ้น

   ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี - 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความ  - ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559
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เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้ นางสาวพิมพ์ขวัญ มงคลรบ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยก�าหนดหน้าที่และความ 

รับผิดชอบดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 

และความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  ก. ทะเบียนกรรมการ

  ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

  ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 2. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสียทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีตาม

มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท�าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัได้รบัรายงาน

นั้น

 3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

 - ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลในการด�าเนินกิจกรรม

ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

 - ท�าหน้าที่ในการด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 - ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล เช่น ส�านกังาน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และดแูลการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน

สารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

 - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
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ค่าตอบแทนกรรมการ

 เนือ่งจากบรษิทัยงัไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรษิทัจงึร่วมกนัก�าหนดค่าตอบแทน

แก่กรรมการในระดับเดยีวกบัในอตุสาหกรรมเดยีวกนัเพือ่จงูใจและให้เกดิความเหมาะสมต่อความรูค้วามสามารถและหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2558 

เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท ซึ่งเป็นจ�านวนเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2557 และปี 2556 ประกอบด้วย

 - เบี้ยประชุมกรรมการ  (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) 

 - ค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง ค่าพาหนะ และอื่นๆ 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่ก�าหนด 

ตารางแสดงค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 และ 2557

รายชื่อ จ�านวนเงิน (บาท)

ปี 2558 ปี 2557

1. เบี้ยประชุมกรรมการ 55,000 55,000

1) นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์ - -

2) นายวิฑูรย์ นิรันตราย - -

3) นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ์ - -

4) นางธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน - -

5) นายวิรัตน์ ทีฆพุฒิสกุล - -

6) นายปราชญ์ ไชยค�า - -

7) นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ - -

8) นายไพฑูร ชุติมากรกุล 10,000 10,000

9) นายกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์ 10,000 10,000

10) นายกิตติ ชีนะเกตุ 15,000 15,000

11) นายด�าฤทธิ์ วิริยะกุล 10,000 10,000

12) นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย 10,000 10,000

13) นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย - -

2. ค่าตอบแทนอื่น 960,000 960,000

รวม 1,015,000 1,015,000
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารของบริษัทในปี 2558 และ ปี 2557 มีดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2558 (8 ท่าน) ปี 2557 (8 ท่าน)

เงินเดือน 15,426,000.00 15,004,000.00

โบนัส+เบี้ยเลี้ยง (พิเศษ) 46,800.00 46,800.00

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 237,960.00 249,795.00

ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน 910,272.00 1,138,674.00

อื่นๆ 120,000.00 120,000.00

รวม 16,741,032.00 16,559,269.00
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บุคลากร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานจ�านวน 476 คน โดยมีผลตอบแทนรวมของพนักงานดังนี้

ผลตอบแทน จ�านวน (บาท)

1. เงินเดือน 123,727,624.32

2. เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 1,118,224.69

3. อื่นๆ 19,296,250.21

รวม 144,142,099.22

 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 ในด้านการพฒันาคณุภาพของพนกังาน บรษัิทได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในทกุระดบั โดย

มีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่ม

ศกัยภาพของพนกังานให้สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้มาพฒันารูปแบบการท�างานให้เกดิประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยการอบรมพนกังาน

นัน้ บรษิทัก�าหนดให้มกีารอบรมอย่างถกูต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึง่ก�าหนดให้บรษิทัทีม่จี�านวน

พนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่อง

รับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 ในการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการท�างาน โดยบริษัทตระหนักถึง

ความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ และการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทก้าวหน้าและจะส่งเสริมการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจขององค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพ

ต่อการท�างานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ในการวางแผนประเมิน 

ติดตามผล และให้ข้อมูลป้อนกลับ พนักงานต้องมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอทั้งงานในหน้าที่ 

รับผิดชอบและงานในส่วนอื่นของบริษัท
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9. การก�ากับดูแลกิจการ

 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 บรษิทัมีนโยบายในการน�าหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่มีาปฏบิตัอิย่างจรงิจงั โดยบรษิทัเชือ่ม่ันว่าการมมีาตรฐานการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักจริยธรรมจะท�าให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น นัก

ลงทนุ และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ายมากข้ึน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัในระยะยาว ทัง้นีบ้รษัิทได้ก�าหนดการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

 คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัต่อผูถ้อืหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยไม่กระท�าการใดๆ อนัเป็นการ

ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ  โดยบริษัทได้ก�าหนดแนวทาง

การด�าเนินงานต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมี

กรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย โดยระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีการตรวจสอบการด�าเนิน

งานของบรษิทั สอบถามแสดงความคดิเห็น และเสนอแนะข้อคดิเหน็หรอืแนวทางต่างๆ อย่างเท่าเทยีมกนั และจะได้ท�าการบนัทกึ

ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ

ประชุมล่วงหน้าตามท่ีกฎหมายก�าหนด บริษัทให้ความส�าคัญว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน คือ เจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง  ฉะน้ันบริษัทจะแจ้งให้ผู้

ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมรายละเอียดเก่ียวกับวาระการประชุม และบริษัทยังให้ความส�าคัญกับ

ทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความคิดเห็น

 บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบอย่าง

ทั่วถึง 

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

 บรษิทัได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของการก�ากับดแูลกจิการทีด่ต่ีอการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธรุกจิ จงึได้ก�าหนดนโยบายเก่ียว

กับการก�ากับดูแลกิจการ โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เน้นความโปร่งใส การค�านึงถึงผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย การให้ความส�าคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล 

และการก�ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด�าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทาง

ธุรกิจ

 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัได้ส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุล่วงหน้าตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการด�าเนินการ สอบถาม และ

แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมโดยเท่าเทียมกัน บริษัทให้ความส�าคัญว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน คือ เจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง  ฉะนั้นบริษัท

จะแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระการประชมุ และบรษิทัยงัให้ความ

ส�าคัญกับทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความคิดเห็น

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือคณะกรรมการอิสระใช้สิทธิลง

คะแนนแทนได้ โดยการมอบฉันทะนั้น บริษัทจะจัดส่งรายละเอียดและเง่ือนไขการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสาร

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

 บริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่

ค้า รวมถึงสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้มีการร่วมมือกันระหว่าง ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ 

เพื่อให้กิจการของบริษัทด�าเนินไปด้วยดี มีความม่ันคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยที่บริษัทได้ก�าหนด

แนวปฏบิติัไว้ในจรรยาบรรณของบริษทั และได้เสรมิสร้างความร่วมมอืกบัผู้มส่ีวนได้เสยีในกลุม่ต่างๆ เพือ่ให้สามารถด�าเนินกจิการ

ต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคง เพื่อสร้างความส�าเร็จในระยะยาว

 เพือ่ให้ผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถติดต่อ หรอืร้องเรยีนในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกบับรษิทัไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษัิท (www.

smm.co.th)

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

 การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทน้ัน นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดแล้ว 

บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความส�าคัญของกลุ่มบริษัท รายงานทางการเงิน รวมถึงนโยบายและโครงสร้าง

การก�ากับดูแลกิจการ โดยผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) รายงานประจ�าปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท 

 การเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิของบรษิทั โดยเฉพาะส่วนของงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

ทีไ่ด้รบัใบอนญุาตจากคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามหลกัการบญัชทีี่

รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้นักลงทุน

และผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ

 คณะกรรมการบรษิทัได้ดแูลรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยค�านงึผลประโยชน์ของบรษิทั

เป็นหลัก หากบริษัทมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นรายการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัทอีกด้วย

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและข้อมูลทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบ

การเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ

ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ และความ

สามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั โดยปัจจบุนั คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 13 ท่าน แบ่งได้ดงันี้

 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 8 ท่าน

 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�านวน 5 ท่าน ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน 

 คณะกรรมการบรษิทัมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายและทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทั และก�ากบัดแูลให้ฝ่ายบรหิาร

ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคง

สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้ก�าหนดขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

ไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย โดยที่ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน อีกทั้งมีการแบ่ง

แยกบทบาทหน้าทีก่ารก�ากับดแูลและการบรหิารออกจากกนัอย่างชดัเจน เพือ่เป็นการถ่วงดลุอ�านาจและสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน
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 ส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระ

การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่

เป็นอิสระจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

 นายกิตติ ชีนะเกตุ   ประธานกรรมการตรวจสอบ

 นายด�าฤทธิ์ วิริยะกุล  กรรมการตรวจสอบ

 นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย  กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการสอบถามรายงานทางการเงินของ

บริษัทก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ  ประสานงานฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทรวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผล

ของระบบการควบคุมดูแลภายในบริษัท สอบถามและพิจารณารายการซ่ึงอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ และพิจารณา

รายการระหว่างกนั รวมทัง้ตดิตามให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร่องทีพ่บจากการตรวจสอบ เพือ่ลดความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิ 

โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านตกลงจะจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทกุครัง้ทีม่กีารประชมุคณะกรรมการ

บรษิทั หรอือย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ นอกจากนีบ้รษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อข้อเสนอแนะจากผูต้รวจสอบบญัช ีเพือ่ให้มกีารพฒันาระบบ

การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 ค่าตอบแทนกรรมการได้ถกูก�าหนดไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค�านงึถงึภาระหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย ตลอดจนความ

รับผิดชอบและได้ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ค่าตอบแทนผู้บริหารคณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายในการก�าหนดค่า

ตอบแทนให้แก่ผู้บริหารโดยค�านึงถึงหลักความยุติธรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดย

สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

 บริษัทได้ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยทุกๆ 3 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม

ความจ�าเป็น โดยมกีารก�าหนดวาระอย่างชดัเจน และมกีารส่งหนงัสือเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารก่อน

การประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และได้มีการจดบันทึกและจัด

ท�ารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้  
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โครงสร้างกรรมการบริษัท

 บริษัทมีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

1) คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 13 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์ ประธานกรรมการ

2. นายวิฑูรย์ นิรันตราย กรรมการ

3. นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ์ กรรมการ

4. นางธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน กรรมการ

5. นายวิรัตน์ ทีฆพุฒิสกุล กรรมการ

6. นายปราชญ์ ไชยค�า กรรมการ

7. นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ กรรมการ

8. นายไพฑูร ชุติมากรกุล กรรมการ

9. นายกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์ กรรมการอิสระ

10. นายกิตติ ชีนะเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

11. นายด�าฤทธิ์ วิริยะกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

12. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

13. นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย กรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามเพ่ือมีผลผูกพันบริษัทมีจ�านวน 3 ท่าน คือ นายวิฑูรย์ นิรันตราย หรือนางสาวอัญชลีพร 

ธีระสินธุ์ หรือนางธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน โดยมีอ�านาจลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัท
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ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 2. ก�าหนดนโยบายแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายและบริหารงาน

อย่างโปร่งใส   ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

 3. ก�ากับดูแลฝ่ายจัดการให้ด�าเนินการตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานเร่ืองที่มีสาระส�าคัญต่อ

การด�าเนนิงานของบรษิทั รายการระหว่างบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัอืน่ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัของส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีภายในดูแล

การปฏิบัติงานและเป็นผู้ติดตามการด�าเนินงานและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระ

 5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการหรือมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัทภายใต้

การควบคมุของคณะกรรมการ โดยการมอบอ�านาจดงักล่าวต้องเป็นไปตามมตคิณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการอสิระหรอืกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชุม หากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคดัค้านการมอบอ�านาจนัน้ต้องบนัทกึความเหน็ของกรรมการ

ดงักล่าวในรายงานการประชมุให้ชดัเจน ทัง้นีก้ารมอบอ�านาจดงักล่าวจะต้องก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

ผู้รับมอบอ�านาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

 6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัท และมีความตั้งใจที่จะด�าเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 7. จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่าเสมอ ด�าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูล

ต่อนักลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและความโปร่งใส

 8. พิจารณาการอนุมัติแผนการด�าเนินธุรกิจรายได้ รายจ่ายประจ�าปี รวมทั้งแผนการลงทุนหรือการร่วมทุนที่สอดคล้อง

กบัความเจรญิเตบิโตของบรษิทั ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดให้กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่ผกูพนับริษทัมีอ�านาจด�าเนนิ

การเรื่องต่างๆ ของกิจการได้เอง แต่อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

      8.1 การสร้างภาระผูกพันหรือแผนงานที่ต้องลงทุนเกินกว่า 50 ล้านบาท

      8.2 เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท่ีมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

  8.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

  8.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

  8.2.3 การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การ 

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น

  8.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

  8.2.5 การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท

  8.2.6 การควบหรือเลิกบริษัท

  8.2.7 เรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด

      8.3 การท�ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แก่

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายกิตติ  ชีนะเกตุ* ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. นายด�าฤทธิ์ วิริยะกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหต ุ: *นายกติต ิชนีะเกต ุเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิได้

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

 (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

 (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 (4) พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถึงพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยค�านงึ

ถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงานสอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ของ

บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีบริษัท

 (5) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

 (6) จดัท�ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว

ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  (ช) ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter)

  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 8 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แก่

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์ กรรมการบริหาร

2. นายวิฑูรย์ นิรันตราย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ์ กรรมการผู้จัดการ

4. นางธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

5. นายวิรัตน์ ทีฆพุฒิสกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน

6. นายปราชญ์ ไชยค�า รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย

7. นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา

8. นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย ผู้อ�านวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 (1) เป็นประธานของผู้บริหารทั้งปวง และเป็นผู้รับนโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ

 (2) ปฏิบัติงานและด�าเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

 (3) ในกรณีทีเ่รือ่งหรอืรายการทีมี่สาระส�าคญัอันอาจจะมผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัส�าคญัให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 (4) ติดตามและด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่ก�าหนด

 (5) พิจารณาและสรุปความเห็นต่อแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหม่ในขั้นต้น รวมทั้งการได้มา/จ�าหน่ายไปของ

สินทรัพย์ในมูลค่าเกินกว่า 80 ล้านบาท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นต่อไป

 (6) พิจารณา ก�ากับดแูล และควบคมุการใช้จ่ายเงนิงบประมาณตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนมุตั ิในกรณใีช้จ่ายเกินกว่า

งบประมาณหรือรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 (7) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

 (8) มอี�านาจอนมุตักิจิการต่างๆ ทีก่ล่าวมา ยกเว้นการมอบอ�านาจด�าเนนิการอนมุติัเก่ียวกบัรายการระหว่างกันตามนยิาม

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 (9) มอี�านาจพจิารณาการกู้ยมื หรอืให้กูย้มืเงนิ หรอืการขอสนิเชือ่ใดๆ จากสถาบนัการเงนิ รวมถงึการเข้าเป็นผูค้�า้ประกนั 

โดยให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอการอนุมัติรายการตามที่กล่าวมาข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติโดยเฉพาะเงินกู้

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

 (1) เป็นผู้รับนโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ

 (2) ปฏิบัติงานและด�าเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

 (3) พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงาน

 (4) ในกรณีทีเ่รือ่งหรอืรายการทีมี่สาระส�าคญัอันอาจจะมผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัส�าคญัให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
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บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 (5) ติดตามและด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่ก�าหนด

 (6) พิจารณาอนุมัติค�าขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินจากอ�านาจการสั่งการของฝ่ายนั้นๆ 

 (7) พิจารณาและสรุปความเห็นต่อแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหม่ในขั้นต้น รวมทั้งการได้มา/จ�าหน่ายไปของ

สนิทรพัย์ในมลูค่าตัง้แต่ 50 ล้านบาทถงึ 80 ล้านบาท เสนอต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ก่อนเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่เสนอ

ผู้ถือหุ้นต่อไป

 (8) พิจารณา ก�ากับดแูล และควบคมุการใช้จ่ายเงนิงบประมาณตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนมุตั ิในกรณใีช้จ่ายเกินกว่า

งบประมาณหรือรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 (9) มอี�านาจจดัจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง ก�าหนดอตัราจ้าง ให้บ�าเหนจ็รางวลั ปรับขึน้เงนิเดอืน ค่าตอบแทน 

เงินโบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในต�าแหน่งผู้จัดการและระดับต�่ากว่าผู้จัดการ

 (10) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

 (11) มีอ�านาจอนุมัติกิจการต่างๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอ�านาจด�าเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันตาม

นิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 (12) มีอ�านาจพิจารณาการกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค�า้

ประกัน กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอการอนุมัติรายการตามที่กล่าวมาข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติโดยเฉพาะ

เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ตารางแสดงรายละเอียดจ�านวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558

ชื่อ-สกุล จ�านวนครั้ง

1. นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์ 6/7

2. นายวิฑูรย์ นิรันตราย 7/7

3. นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ์ 7/7

4. นางธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน 7/7

5. นายวิรัตน์ ทีฆพุฒิสกุล 7/7

6. นายปราชญ์ ไชยค�า 7/7

7. นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ 7/7

8. นายไพฑูร ชุติมากรกุล 6/7

9. นายกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์ 6/7

10. นายกิตติ ชีนะเกตุ 6/7

11. นายด�าฤทธิ์ วิริยะกุล 6/7

12. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย 6/7

13. นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย 7/7
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การสรรหากรรมการ

 การคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแต่งตั้งเปน็กรรมการของบรษิัทไมไ่ดผ้า่นขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Com-

mittee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก�าหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

 1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 2. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 3. กรรมการซึ่งจะลาออกระหว่างปีที่ 1 และ 2 จะตัดสินโดยใช้วิธีจับฉลาก ในปีต่อๆ ไป กรรมการซ่ึงจะลาออก 

จะพิจารณาจากระยะเวลาการท�างานที่ยาวนานที่สุด แต่สามารถกลับมาอยู่ในต�าแหน่งในปีถัดไป

 4. ในกรณทีีก่ารประชมุผูถ้อืหุน้มมีตใิห้กรรมการคนใดคนหนึง่ออกจากต�าแหน่งก่อนถงึก�าหนดตามวาระด้วยคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้น

ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 5. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 6. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 5. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ จ�านวนกรรมการจะได้รบัการแต่งตัง้เป็นสดัส่วนเดยีวกบัคะแนนเสยีง 

หากคะแนนเสียงของกรรมการเท่ากัน ประธานกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 ในการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์

ส่วนตน  ซึ่งรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้แจ้งนโยบายของบริษัทและกฎเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและข้อเสนอ

แนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ 

พร้อมทั้งก�าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบโดยทันที และได้รวบรวมรายงานเหล่านั้น 

(หากม)ี แจ้งให้คณะกรรมการทราบทกุครัง้ทีม่กีารประชุม โดยเฉพาะอย่างยิง่การห้ามมใิห้ผูบ้รหิารน�าข้อมลูภายในของบรษัิทไปใช้

เพื่อประโยชน์ส่วนตน และห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ

บคุคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้อง และไม่ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1 เดอืนก่อนทีง่บการเงนิเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

นอกจากนีบ้รษิทัได้ก�าหนดให้ผูบ้รหิารมหีน้าทีจ่ดัท�าและส่งรายงานการถือหลักทรพัย์ของตน ของคูส่มรส และของบุตรทีย่งัไม่บรรลุ

นิติภาวะในบริษัทจดทะเบียนที่ตนเป็นผู้บริหารต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาผลการปฏบิตังิาน การประเมนิผลงานของฝ่ายบรหิาร และฝ่ายตรวจสอบเกีย่วกบัความ

พอเพียงของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 ประการ คือ

 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication)

 การติดตามและการประเมินผล (Monitoring)

 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพ่ือทราบความเป็นไปของการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การสื่อสารข้อมูล และการติดตามแก้ไขข้อบกพร่อง

ต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาถงึความเสีย่งในการด�าเนนิงานทีอ่าจจะเกดิข้ึนกับบรษิทั ตดิตามผลการด�าเนนิงานให้บรรลถุงึเป้าหมาย

ทีว่างไว้ รวมทัง้ควบคมุการดแูลธรุกรรมทีท่�ากบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าวอย่างเพียง

พอ มิให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน

 จากการควบคุมดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญของ

ระบบการควบคุมภายใน ท้ังในด้านการบริหารและด้านการบัญชีแต่อย่างใด และมีความเชื่อว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

อย่างพอเพียง



79

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

 ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท ส�านักงานปีติเสวี จ�ากัด 

จ�านวน 1,057,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าสังเกตการณ์ท�าลายสินค้า 

จ�านวน 61,236.10 บาท รวมจ�านวนเงิน 1,118.236.10 บาท ต�่ากว่าปี 2557 จ�านวน 139,470.80 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2558 และ 2557

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (หน่วย : บาท) ปี 2558 ปี 2557

ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 390,000.00 390,000.00

ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส 40,000.00 120,000.00

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี งบการเงินเฉพาะ 607,000.00 607,000.00

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี งบการเงินรวม - 80,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,236.10 60,706.90

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,118,236.10 1,257,706.90

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

 ในปี 2558 บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้สอบบัญชี และส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibilities)

1. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

เป็นองค์กรธุรกิจท่ีรับผิดชอบด้วยการท�าหน้าท่ีผลิตสื่อชั้นน�าควบคู่ไปกับการท�าหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ 

 คณะกรรมการบรษิทัได้น�าหลกัการการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการและส่งเสริมให้

บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการบริหารจัดการและด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิด

ชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 บรษิทัได้ยดึมัน่ในเจตนารมณ์ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิด้วยจติส�านกึรบัผดิชอบต่อผลการด�าเนนิงาน การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี

โดยสจุริตและเทีย่งธรรม ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานทีส่ามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมลูอย่างมคีณุภาพ การสร้างมลูค่า

เพิม่แก่กจิการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การส่งเสรมิการปฏิบตัทิีด่มีคีณุธรรมและจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนกังาน และความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

 เพื่อความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจอย่างเติบโตและยั่งยืน บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส มี

คุณธรรม และจริยธรรม บริษัทยึดมั่นในการบริหารจัดการและด�าเนินธุรกิจด้วยจิตส�านึกและจรรยาบรรณในการด�าเนินงานด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดเสมอมา ดังจะเห็นได้จากการให้

ความส�าคัญกับการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม ประหยัด 

โปร่งใส และเน้นย�้าให้พนักงานทุกระดับให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบตามกระบวนการ

ควบคมุภายในของบรษิทัอย่างเคร่งครดั โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูค้วบคมุ ดแูล ตดิตาม และ

ตรวจสอบในกระบวนการท�างานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานตามขั้นตอนภายในมีความถูกต้อง โปร่งใส 

ปราศจากข้อขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บรษิทัเลง็เหน็ความส�าคญัของพนกังานทกุระดบัชัน้ โดยสนบัสนนุส่งเสรมิการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน

ทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน เป็นต้น บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะ

สมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี ชุดฟอร์มพนักงาน เงินสวัสดิการช่วย

เหลือในด้านต่างๆ กิจกรรมเล้ียงสังสรรค์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น เพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร 

บริษทัให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละ

คน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางและพัฒนาการท�างานของบริษัท และให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการ

ท�างาน เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ในราคาที่

สมเหตสุมผล โดยให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และปฏบิตัติามเงือ่นไขความรบัผดิชอบ

ที่ตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่าเสมอ  

 ธุรกิจสิ่งพิมพ ์  บริษัทผลิตสิ่งพิมพ์โดยใช้วัตถุดิบกระดาษจากบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด ที่ได้รับ 

    การรับรองมาตรฐานไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

 ธุรกิจมัลติมีเดีย  บริษัทประกอบกิจการในการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบ Satellite TV Free to Air ที่ไม่เก็บค่า 

    บริการรายเดือน โดยการผลิตรายการ สร้างสรรค์น�าเสนอรายการที่ดีมีคุณภาพไม่เป็นพิษ 

    เป็นภยัต่อเดก็และเยาวชน พร้อมทัง้ช่วยส่งเสรมิข้อคดิ แง่คดิ สตเิตอืนใจในการช่วยสร้าง 

    ความเข้มแข็งให้กับลูกหลานเยาวชน ครอบครัว และสังคมไทย และคืนก�าไรกลับสู่สังคม 

    ด้วยการลงทุนในการพัฒนารายการต่างๆ ให้มีคุณภาพดีย่ิงๆ ขึ้นไป ตลอดจนการร่วม 

    สนับสนุนส่งเสริมองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อการกุศลต่างๆ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น เพื่อ

ให้ม่ันใจว่า บรษิทัมนีโยบายการก�าหนดความรบัผดิชอบ  แนวทางปฏบิตั ิและข้อก�าหนดในการด�าเนนิการทีเ่หมาะสม เพ่ือป้องกนั

การทจุรติคอร์รปัชัน่กบัทกุกิจกรรม  และเพือ่ให้การตดัสนิใจและการด�าเนนิการทางธรุกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่งด้านการทจุรติคอร์รัปชัน่

ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดท�า  “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่

ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

• ค�านิยายตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 คอร์รัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ค�าม่ัน เรียกร้อง หรือ

รับ ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท�าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ  

หรอืรกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์อ่ืนใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธรุกจิ เว้นแต่เป็นกรณทีีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระท�าการได้

• นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทด�าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทาง

อ้อม ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวน

แนวทางปฏิบตั ิและข้อก�าหนดในการด�าเนนิการเพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และข้อก�าหนด

ของกฎหมาย

• หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้าน

คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ม่ันใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ 

ปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
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 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัช ี ระบบการควบคุม

ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสีย่งให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั 

และมีประสิทธิภาพ

 3. กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้าน

การทจุริตคอร์รปัชัน่ เพือ่สือ่สารไปยังพนกังานและผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดของกฎหมาย

 4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง 

ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อ�านาจด�าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อก�าหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุม

ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

• แนวทางปฏิบัติ 

 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณ

ของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 2. พนกังานทกุระดับต้องไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเหน็การกระท�าทจุรติคอร์รปัชัน่เกีย่วข้องกบับรษัิท ต้องแจ้งให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิต่างๆ หากมข้ีอสงสยัให้ปรกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลทีถ่กู

ก�าหนดให้มีความรับผิดชอบ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ตามที่ก�าหนดไว้

 3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวกับบริษัท โดยใช้

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

 4. ผู้ที่กระท�าทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระท�าผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม 

ระเบียบที่บริษัทก�าหนดไว้ หรืออาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

 5. บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นนี้

 6. บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการท�า

ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

กระบวนการจัดท�ารายงาน

 บรษิทัใช้แนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการทีจ่ดัท�าโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นมาตรฐานในการ

พัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจะช่วย

ให้บรษิทัสามารถพฒันาการด�าเนนิกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมได้ครอบคลมุและจดุเริม่ต้นทีจ่ะพฒันาสูร่ายงานในระดบั

สากลต่อไป

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 บรษิทัมส่ีวนร่วมในการพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนและสงัคมในฐานะองค์การธรุกจิทีร่บัผดิชอบ ทัง้ในชมุชนทีอ่ยูน่อก

พื้นที่ หรือชุมชนในพื้นที่รอบกิจการของบริษัท ด้วยการเข้าไปร่วมท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งร่วม

สนับสนุนสมทบทุนการบ�ารุงหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณกุศล รวมทั้งศาสนสถานต่างๆ 
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 • มอบหนังสือสู่ห้องสมุดโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ  บริจาคอุปกรณ์การศึกษา และเงินบ�ารุงการศึกษา

 บริษัทได้มอบหนังสือที่บริษัทจัดพิมพ์ ทั้งนวนิยายจีน พ็อกเกตบุ๊ค การ์ตูน ให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาส

การเรียนรู้ให้เด็กไทยในโรงเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

 • สนับสนุนของขวัญ-ของรางวัลในกิจกรรมขององค์กร หน่วยงานต่างๆ อาทิ

 - มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง

 - มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์เยาวชนบางกะปิ

 - มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์เยาวชนจตุจักร

 - มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของบริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จ�ากัด

 - มอบหนังสือส�าหรับเด็กในกิจกรรม “อัสสัมธนร่วมจิต รักกสิกรร่วมใจ สานสายใยสู่สังคม ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียน 

อัสสัมชัญธนบุรี เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่พิการ ขาดโอกาสในการพัฒนาของสถานสงเคราะห์เด็กพิการ บ้าน 

นนทภูมิ ปากเกร็ด สถานรับเลี้ยงเด็กยากจนบ้านครูน้อย และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 

 • ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการบ�ารุงพระพุทธศาสนา วัด และสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ อาทิ

 - ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ต�าบลดอนแสลบ อ�าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 - ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดแดงประชาราษฎร์ จังหวัดนนทบุรี

 - ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดแดงประชาราษฎร์ จังหวัดนนทบุรี

 • จัดกิจกรรมฉายหนังกลางแปลงและมอบของอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนในชุมชนซอยลาดพร้าว 48
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทดูแลกระบวนจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท

เพือ่ให้เป็นไปตามหลักการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และเป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ข้อกฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่หน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้รวมถงึการสอบทานผลการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามหลักการ

ก�ากบัดแูลกจิการ  รวมทัง้ค�านวณถึงความเหมาะสม ประสทิธิภาพและประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน  และกระบวนการ

ตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 บริษัทได้จัดต้ังแผนกตรวจสอบภายในซ่ึงรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ 

รบัผดิชอบในการสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในบรษิทั วตัถปุระสงค์เพือ่สอบทานระบบควบคมุภายในเป็นไป

ตามการประเมินระบบควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร และให้เกิดความมั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อการด�าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงาน รวมถึงการประเมินระดับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ ดังนี้

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

 บริษัทฯได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งเป็นแนวทางส�าหรับพนักงานที่จะบรรลุเป้าหมายและเป็นวัตถุประสงค์ของ

บริษัท ได้ก�าหนดให้มีโครงสร้างองค์กรท่ีดี ซ่ึงได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นๆ 

นอกจากนี้บริษัทได้มีการก�าหนดอ�านาจในการอนุมัติรายการทางการเงินส�าหรับบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอและได้ด�าเนินการและตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้การด�าเนิน

งานมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการกระท�าที่ไม่เหมาะสม ส�าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงาน 

ทุกระดับ บริษัทมีความเช่ือม่ันท่ีจะด�าเนินธุรกิจร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยการยึดหลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันยาวนาน

 2. การประเมินความเสี่ยง

 ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัได้มกีารทบทวนถงึความเสีย่งในเรือ่งต่างๆ กนัอยูเ่สมอ เพือ่ลดระดบัผลกระทบต่อเป้าหมาย

เชิงกลยทุธ์ขององค์กร ทัง้นีบ้รษิทัได้สนบัสนนุให้มกีารตระหนกัถงึความรบัผดิชอบร่วมกันของพนกังานทกุคน โดยความเสีย่งได้ถกู

ก�าหนดจากปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น ต่อธุรกิจ เป้าหมาย และการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก    

โดยการใช้วิธกีารควบคมุต่างๆ อย่างเหมาะสมและทนัท่วงท ี พร้อมก�ากบัดแูลตดิตามและสอบทานรายงานต่างๆ เพือ่ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

 3. กิจกรรมการควบคุม

 บริษัทมีการก�าหนดอ�านาจในการอนุมัติรายการของผู้บริหาร รายการทางบัญชีและการเก็บรักษาทรัพย์สิน บริษัทมี

โครงสร้างองค์กรที่แบ่งแยกหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และเป็นไปตามข้อก�าหนดและกฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 กิจกรรมทั้งหมดมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าของแต่ละกลุ่มงาน โดยคณะกรรมการ

บรหิารจะท�าหน้าทีต่ดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั
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ได้รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ นอกจากบริษัทมีนโยบายในเรื่องของรายการระหว่างกัน ที่ระบุไว้

อย่างชดัเจนเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วข้องกัน บคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั โดยปฏบิตัติามกฎและข้อบงัคบัของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร

 บริษัทมีโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม อธิบายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิผล มีสารสื่อสารผ่านพนักงานอย่างสม�่าเสมอ 

 บรษัิทและผูบ้รหิารมคีวามมัน่ใจถงึประสทิธภิาพและความเพยีงพอของข้อมลูทีจ่ดัเตรยีมให้กบัคณะกรรมการเพือ่พจิารณา

ว่ามคีวามถกูต้องและทนัเวลาทีจ่ะน�าไปประกอบการตดัสนิใจ ระบบสารสนเทศและการสือ่สารจะท�าการประมวลผลอย่างมรีะบบ  

ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และก�าหนดแผนส�ารองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ส�าหรับป้องกันในเรื่องความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติภัยร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และยังสามารถตรวจดูข้อมูลย้อนหลังได้

อย่างครบถ้วน โดยบริษัทได้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งจัดให้มีสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทาง

หลายช่องทางในแต่ละส่วนงาน เช่น การประชุมพนักงาน ทุกวัน ทุกเดือน ไตรมาส ประจ�าปี มีอีเมลเพื่อส่งข่าวภายในองค์กร  

การบันทึกรายการทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสิน

ใจส�าหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้และการประชมุคณะกรรมการได้ถกูจดัส่งแก่ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าก่อนการประชมุ

 5. การติดตามประเมินผล

 จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ท�าให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท

สามารถควบคุมและติดตามผลการด�าเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การด�าเนินงานสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการด�าเนนิธรุกจิท่ีวางไว้ ในขณะเดยีวกนักส็ามารถสอบทานประเมินและให้ค�าแนะน�าเพือ่ปรบัปรงุ

แผนธุรกิจผ่านกระบวนการก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอด 

ทั้งปี

 ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนงานประจ�าปีที่ได้รับการอนุมัติและติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ   

แผนการตรวจสอบท�าขึ้นจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัท ผลการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแก้ไข

จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทจนถงึปัจจบุนั ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคมุ

ภายในที่มีสาระส�าคัญ อย่างไรก็ตามได้มีการเสนอแนะการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ตรวจพบ รวมทั้งฝ่ายตรวจ

สอบได้สอบทานระบบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ส�าคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

 คณะกรรมการบริษัทได้ค�านึงถึงความเส่ียงท่ีมีสาระส�าคัญและประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน การบริหารจัดการความ

เสี่ยงนั้นๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในถูกจัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งจะมีคณะกรรมการบริษัทร่วมด้วย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะ

รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานระบบการ

ควบคุมภายในจนถึงส้ินปี 2558 แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ อันอาจท�าให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบ

การควบคุมภายในส�าหรับเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
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สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคมุภายในโดยพจิารณาร่วมกบัฝ่ายบรหิารและผูส้อบบญัชขีองบรษัิทเพือ่

ให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี พร้อมทั้งท�าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์

ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment), การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment), กิจกรรมการ

ควบคมุ (Control Activities), ข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สารในองค์กร (Information and Communication) การตดิตามและ

การประเมินผล (Monitoring) 

 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มี

บคุลากรอย่างพอเพยีงทีจ่ะด�าเนนิการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบควบคมุภายในเรือ่งการตดิตามควบคมุดแูล

การด�าเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดย 

มิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนการควบคุมใน 

หัวข้ออื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ�ากัด (มหาชน)      

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั สยามอนิเตอร์มลัตมิเีดีย จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้ตามมตทิีป่ระชมุสามญั

ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน โดยมีนายกิตติ  ชีนะเกตุ เป็นประธานกรรมการ นายด�าฤทธิ์ วิริยะกุล และ

นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย เป็นกรรมการ ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการ

บริษัทจ�านวน 4 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นตามที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทัด้วยความเป็นอสิระตามระเบยีบ บรษิทั สยามอนิเตอร์มลัตมิเีดยี จ�ากดั (มหาชน) ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2558 ตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี

และรายงานการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ด�าเนินการ

ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ 

เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ในการสอบทานงบการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบบัญชีและรายงานงบการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้

 2. มีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบงาน

ต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน  จึงยืนยันได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในการด�าเนินธุรกิจ และมีความน่า 

เชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินและผลการด�าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

 3. ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ  โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบปี 

2558 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และให้มีการติดตามการด�าเนินการแก้ไขตามรายงาน

ผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�าคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบ ประจ�าปี 2558 ซึ่งได้จัดท�าขึ้นบนพื้นฐานของการประเมิน

การควบคุมภายใน  และตามปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท โดยให้แผนการตรวจสอบมีขอบเขตที่ครอบคลุมประเด็นที่มี

นัยส�าคัญครบถ้วน มีการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรเพื่อ

ประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นมากที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงการเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

 5.  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�า

ปี 2559 เพื่อแต่งต้ังนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชี

รบัอนญุาตเลขที ่7750 หรอืนางสาวพรทพิย์ อมรชัยเลศิพฒันา ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่9589 บรษิทั ส�านกังานปีตเิสวี จ�ากดั 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2559 โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงินรวม 1,000,000 บาท

                                                                                                                 

                  

(นายกิตติ ชีนะเกตุ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ให้นางสาวณฐักมล ศรยีศ เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทั 

เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานตรวจ

สอบภายใน และการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาการต่างๆ ในงานด้านตรวจสอบภายในและบัญชีอย่างสม�่าเสมอ

 

 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐกมล  ศรียศ 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บช.บ

  - ประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบ ปส.

  - วุฒิบัตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ประสบการณ์การท�างานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

 - ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชี 

 - ปฏิบัติงานด้านการบัญชี

 - อบรมโครงการ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 - การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาการต่างๆ ในงานด้านตรวจสอบภายในและด้านบัญชีอย่างสม�่าเสมอ

 - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

 - ปฏิบัติงานวิเคราะห์งบการเงิน

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

 1. ร่วมวางแผนการตรวจสอบประจ�าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ครอบคลมุถงึกจิกรรมทีต้่องตรวจสอบ จดัล�าดบั

ความส�าคัญและระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ และงบประมาณประจ�าปี

 2. บรหิารงานและก�ากับดแูลการปฏบิตังิานตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค์และแผนการตรวจสอบทีว่าง

ไว้

 3. จัดท�าแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในขององค์กร

 4. จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

 5. จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้

 6. จัดท�ารายการผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอและเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อท�าการแก้ไขปรับปรุงและติดตามผลการ

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

 7. จัดท�าร่างรายงานเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 8. คัดเลือกบุคคลากร เมื่อขาด

 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 10. ประสานงานกับผู้รับตรวจและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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12. รายการระหว่างกัน

 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและบริษัทที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหมายเหตุประกอบงบการ

เงินปี 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความ

สัมพันธ์

ประเภท

รายการ
ลักษณะของรายการ

1. บริษัท มีดีส์ คอนเทนท์ จ�ากัด เป็นบริษัทคู่ค้า การค�้าประกัน  ค�้าประกันวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน  
 * ณ 31 ธ.ค. 2557 จ�านวน 15.00 ล้านบาท
 * ณ 31 ธ.ค. 2558 จ�านวน 15.00 ล้านบาท

2. ห้างหุน้ส่วนสามญัแลนด์แอนด์โอม หุ้นส่วน 2 ท่าน
เป็นกรรมการ

ร่วมกัน

การเช่าอาคาร
ส�านักงาน

การเช่าอาคารส�านักงาน 
 * ณ 31 ธ.ค. 2557 จ�านวน 0.60 ล้านบาท 
 * ณ 31 ธ.ค. 2558 จ�านวน 0.63 ล้านบาท
   เงินประกันการเช่าอาคารส�านักงาน       
 * ณ 31 ธ.ค. 2557 จ�านวน 0.30 ล้านบาท
 * ณ 31 ธ.ค. 2558 จ�านวน 0.30 ล้านบาท

3. นายวิฑูรย์ นิรันตราย เป็นกรรมการ
และผู้บริหาร
ของบริษัท

การค�้าประกัน  ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 แห่งหนึ่ง  
 * ณ 31 ธ.ค. 2557 จ�านวน 425 ล้านบาท 
 * ณ 31 ธ.ค. 2558 จ�านวน 350 ล้านบาท

4. นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ์ เป็นกรรมการ
และผู้บริหาร
ของบริษัท

การค�้าประกัน  ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 แห่งหนึ่ง  
 * ณ 31 ธ.ค. 2557 จ�านวน 425 ล้านบาท 
 * ณ 31 ธ.ค. 2558 จ�านวน 350 ล้านบาท
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 1. ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

 • รายการค�้าประกัน ระหว่างบริษัท และบริษัท มีดีส์ คอนเทนท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 

 - การค�้าประกันตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�าหนด โดยมีการท�าหนังสือคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน

 • รายการเช่าอาคารส�านักงานระหว่างบริษัท และห้างหุ้นส่วนสามัญแลนด์แอนด์โฮม

 - การเช่าอาคารส�านักงาน โดยใช้อัตราค่าเช่าตามราคาประเมินจากบริษัทประเมินอิสระ

 • รายการการค�้าประกันจากนายวิฑูรย์ นิรันตราย

 - นายวฑิรูย์ นิรนัตราย ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ได้ท�าการค�า้ประกนัให้กบับรษิทั โดยใช้หลกัทรพัย์ส่วนตวัเป็น

หุ้นสามัญ SMM ในการค�้าประกัน อยู่จ�านวน 30.82 ล้านหุ้น โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

 • รายการการค�้าประกันจากนางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ์

 - นางสาวอัญชลีพร ธีระสินธุ์ ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ได้ท�าการค�้าประกันให้กับบริษัท โดยใช้หลักทรัพย์ส่วนตัวเป็น

หุ้นสามัญ SMM ในการค�้าประกัน อยู่จ�านวน 30 ล้านหุ้น โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

 2. มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทจึงจัดให้มีการ

ก�าหนดประเภทรายการ ราคาและเงือ่นไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ายให้ชดัเจน เพือ่ให้ผู้สอบบญัชสีามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการ

ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการท�ารายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่

เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และ/หรือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจ�าเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท  

และอาจเป็นรายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  บรษิทัจะด�าเนนิการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพจิารณา

ในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าท�ารายการ  บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการ

ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายการก�าหนดราคาที่เหมาะสม 

โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันใดๆ  บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการ

ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

 3. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 ปัจจุบันบริษัทด�าเนินนโยบายในการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนดังได้กล่าวมาแล้ว และจะปฏิบัติตามนโยบาย 

ดังกล่าวต่อไปในอนาคต  หากมีการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติ บริษัทจะด�าเนินการก�าหนดราคา

และเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วย  

 รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการได้มาหรอืจ�าหน่ายทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษัิทหรอื

บริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชี



91

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
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13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

(หน่วย : บาท)

2558 2557 2556

รายได้

รายได้ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 385,966,513.92 471,488,893.31 517,900,017.83

รายได้ธุรกิจมัลติมีเดีย 75,279,972.99 106,589,258.58 128,352,736.50

รายได้ธุรกิจจัดกิจกรรม และอื่นๆ 44,429,719.65 40,908,853.42 16,593,782.84

รายได้อื่น 8,358,455.85 17,202,477.09 14,589,356.38

        รายได้รวม 514,034,662.41 636,189,482.40 677,435,893.55

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนรวม 387,306,153.09 457,486,062.83 452,457,466.92

ค่าใช้จ่ายในการขาย 38,391,873.87 49,004,870.27 61,794,377.52

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 110,086,187.02 104,819,259.28 107,613,183.63

        ค่าใช้จ่ายรวม 535,784,213.98 611,310,192.38 621,865,028.07

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (36,798,554.44) 2,120,876.86 26,113,569.18

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม 1,122,434,293.56 1,105,958,877.88 1,023,017,864.14

หนี้สินรวม 659,963,582.89 606,545,115.07 548,066,677.16

ส่วนของผู้ถือหุ้น 462,470,710.67 499,413,762.81 474,951,186.98

หุ้น

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว (หุ้น) 288,937,689 288,937,689 268,450,589

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.127) 0.007 0.097

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) (7.160) 0.330 3.850

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (0.080) 0.004 0.050

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) (0.030) 0.002 0.030

หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.43 1.21 1.15

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) 1.60 1.73 1.77
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รายได้รวม (บาท)           ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)

สินทรัพย์รวม (บาท)           หนี้สินรวม (บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)           จ่ายปันผล (บาท/หุ้น)



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103

14. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

 1. ภาพรวมและการด�าเนินงาน   
 บรษิทัด�าเนนิธรุกจิหลกัในการผลติและจ�าหน่ายหนงัสอืประเภทการ์ตนู พอ็กเกตบุค๊ นวนยิายก�าลงัภายใน และนติยสาร

ต่างๆ รวมถึงการซ้ือหนังสือจากส�านักพิมพ์อ่ืนมาจ�าหน่ายด้วย โดยมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านเอเย่นต์ทั้งในกรุงเทพฯ และ 

ต่างจังหวัด ร้านหนังสือ Chain Stores และร้านค้าส่งของบริษัทเอง

 ธรุกจิสือ่มลัตมิเีดยี ซึง่เป็นธรุกจิรองของบรษิทั ได้แก่ ธรุกจิสือ่วทิย ุและธรุกจิสือ่โทรทศัน์ดาวเทยีม ในส่วนของธรุกจิสือ่

วิทยุ บริษัทด�าเนินรายการวิทยุคลื่น “สปอร์ตเรดิโอ” ออกอากาศ 24 ชม. ผ่านทางคลื่น FM 96 MHz อีกทั้งยังได้เพิ่มช่องทางการ

รับฟังทางอินเทอร์เน็ต www.smmsport.com/radio และแอพพลิเคชั่น 96 สปอร์ตเรดิโอ ใน Play Store ระบบแอนดรอยด์ ซึ่ง

ผู้ฟังสามารถฟังรายการสดด้วยระบบเสียงที่เหมือนการออกอากาศทางวิทยุ ตลอด 24 ชม. 

 ส�าหรับธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมภายใต้ชื่อ “SMMTV” ในระบบ C-Band (จานด�า) คลื่นความถี่ 3545 MHz V.sym-

bol rate 30000 รับชมรายการได้ทาง PSI ช่อง 132, IPM C-Band ช่อง 238, Dynasat ช่อง 206, Infosat ช่อง 122, GMM-Z 

ช่อง 128, True Vision C-Bane ช่อง 238, Q-Sat ช่อง 96, Ideasat ช่อง 100 เป็นต้น และในระบบ Ku-Band จานเหลือง 

DTV ช่อง 50 และระบบเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีเว็บไซต์ www.smmsport.com และแอพพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์

และ iOS เป็นที่มาของรายได้ทางอินเทอร์เน็ต, รายได้บริการข้อมูล/อื่นๆ ผ่านสื่อมัลติมีเดีย 

 นอกจากนี้บริษัทยังด�าเนินธุรกิจ การจัดกิจกรรม จัดการแข่งขันกีฬา ให้เช่าสินทรัพย์ และธุรกิจอื่นๆ

 ในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 514.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ�านวน 122.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

19.20 มีขาดทุนสุทธิ 36.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 2.12 ล้านบาท สาเหตุส�าคัญที่ส่งผลให้ขาดทุน 

เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา ส่งผลให้ก�าลังซื้อลดลง อีกทั้งการลดงบโฆษณาของผู้ผลิตสินค้าและบริการ 

โดยรายได้ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ ลดลงร้อยละ 18.14 และรายได้สื่อมัลติมีเดีย ลดลงร้อยละ 29.37 แต่ธุรกิจจัดกิจกรรมและอื่นๆ ซ่ึง

เป็นการต่อยอดมาจากธุรกิจมัลติมีเดีย มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.61 ส่วนใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมด้านกีฬา  และรายได้อื่น ลดลง

ร้อยละ 51.41 

 2. ผลการด�าเนินงาน

 รายได้จากการด�าเนินงาน

 ส�าหรับปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 514.03 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายและบริการ 505.68 ล้านบาท ลดลงจากปี

ก่อนจ�านวน 113.31 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.31 และรายได้อื่น 8.36 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 8.84 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 51.41 แบ่งตามโครงสร้างธุรกิจดังนี้
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 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 

 ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ รวม 385.97 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการจ�าหน่ายหนังสือที่ผลิตเองและ

ซื้อจากส�านักพิมพ์อื่น, รายได้ขายโฆษณา/กิจกรรม และรายได้จากการรับจ้างผลิต มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 93 : 3 : 4  โดยรายได้

ธุรกิจสิ่งพิมพ์รวมลดลง จ�านวน 85.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.14 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจซบเซา ส่งผลให้การใช้จ่าย

ของผู้บริโภคลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขายเพิ่มข้ึน อาทิ เพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย ปรับราคาให้เหมาะสม 

อาทิ แพ็กชุดราคาพิเศษ

 ธุรกิจมัลติมีเดีย

 ในปี 2558 บริษัทมีรายได้ธุรกิจมัลติมีเดีย 75.28 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น รายได้จากโฆษณาสื่อวิทยุ, รายได้จากสื่อ

โทรทัศน์ดาวเทียม, รายได้จากสื่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตและบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยสัดส่วนรายได้เท่ากับ 53: 31: 16 

ตามล�าดับ โดยลดลงจากปี 2557 จ�านวน 31.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.37 จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งภายใน 

ประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการเปิดธุรกิจทีวีดิจิตอล 24 ช่อง แต่บริษัทอยู่ในธุรกิจสื่อด้านกีฬามามากกว่า 15 ปี จึงยังคง

รักษาฐานลูกค้าส่วนหนึ่งได้

 ธุรกิจจัดกิจกรรม และธุรกิจอื่นๆ 

 ในปี 2558 บริษัทมีรายได้ธุรกิจจัดกิจกรรม/อื่นๆ จ�านวน 44.43 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรม, ให้

เช่าสินทรัพย์/อ่ืนๆ โดยมีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 82 : 18 ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 3.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 8.61 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมกีฬา โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.83  อาทิ จัดกิจกรรมการแข่งขัน Futsal FTPL 

2015, วอลเลย์บอลไทย-เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2015, การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2016, การแข่งขันฟุตซอลสโมสร 

ชิงแชมป์อาเซียน 2016

 ส�าหรับรายได้อื่น จ�านวน 8.36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.41  ส่วนใหญ่ลดลงจากรายได้บริหารจัดการ-บริษัทย่อย 

และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เนื่องจากบริษัทได้จ�าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อยจึงไม่มีรายได้ในส่วนนี้

 ต้นทุนขาย
 ในปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการรวม  387.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.35 เทียบรายได้รวม และเมื่อเทียบ

กับงวดปี 2557 มีมูลค่าลดลงจ�านวน 70.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.34 และสัดส่วนต้นทุนรวมเทียบรายได้รวมปี 2558 และ 

ปี 2557 มีสัดส่วนร้อยละ 75.35 และ 71.91 ตามล�าดับ จากรายได้รวมที่ลดลงมาก ส่งผลให้อัตราต้นทุนสูงขึ้น จากต้นทุน 

ส่วนหน่ึงที่คงที่ อาทิ ค่าเช่าคล่ืนสัญญาณวิทยุ และค่าเช่าคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม  โดยต้นทุนสื่อสิ่งพิมพ์ ลดลงร้อยละ 

25.20  ลดลงตามรายได้ทีล่ดลง ส่วนต้นทนุสือ่มลัตมิเีดยี เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.54 จากส่วนใหญ่เป็นต้นทนุคงที ่และต้นทนุจดักจิกรรม/

อื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.27 ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น

 ค่าใช้จ่าย
 ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 148.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ�านวน 5.35 ล้าน

บาท หรอืลดลงร้อยละ 3.48 ซึง่ลดลงตามรายได้รวมทีล่ดลง โดยสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร ในปี 2558 เท่ากบั 28.37 

เมื่อเทียบรายได้รวม และเป็นสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากงวดปี 2557 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 24.18 เมื่อเทียบรายได้รวม เนื่องจากมีรายได้

รวมลดลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งลดลง ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย  ลดลงจ�านวน 10.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

21.66 และค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.02 อาท ิค่าเบีย้เลีย้ง ค่าล่วงเวลา และต้นทนุทางการเงนิ ในปี 2558 มจี�านวน 

27.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 5.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.07 จากการใช้วงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนและพัฒนาพร้อมขยายธุรกิจ
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 ก�าไรสุทธิ
 ผลการด�าเนนิงานในงบการเงินรอบปี 2558 บรษิทัมีขาดทนุสทุธ ิ36.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ทีม่กี�าไรสทุธ ิจ�านวน 

2.12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมที่ลดลงจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา และมีอัตราต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น  

 ฐานะทางการเงิน
 สินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,122.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 16.48 

ล้านบาท โดยสินทรัพย์รวม แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 869.23 และ 253.20 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 77 และ 23 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนรวม เพิ่มขึ้นจ�านวน 40.63 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 ส่วนใหญ่เพิ่มจากลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ และสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.54 และ  0.46 

ตามล�าดบั โดยลกูหนีก้ารค้าเพิม่ขึน้ส่วนหนึง่จากการขายเชือ่หนังสอืทีมี่อายมุากโดยการจดัรายการแพก็ชุดราคาพเิศษและให้ระยะ

เวลาวางจ�าหน่ายมากกว่าปกต ิ1-3 เดอืน เพือ่เพิม่โอกาสในการขายและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งกลบั และสนิทรพัย์ไม่หมนุเวียน 

ลดลงจ�านวน 24.15 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.71 ส่วนใหญ่ลดลงจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง

ร้อยละ 100 : 9.86 ตามล�าดับ โดยเงินลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทได้จ�าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในราคาทุนให้แก่บริษัทคู่ค้าที่บริษัท

รับจัดจ�าหน่ายหนังสือ เน่ืองจากบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนติดต่อมา 3 ปี รวมทั้งปี 2558 และส�าหรับที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ ส่วนใหญ่ลดลงจากค่าเสื่อมราคา เป็นจ�านวน 22.30 ล้านบาท

 อัตราส่วนสภาพคล่อง
 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 และ 2557 เท่ากับ 1.40 และ 1.49 เท่า ตามล�าดับ โดยในปี 2558 

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2557 เนื่องจากสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน สูงกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของ

สินทรัพย์หมุนเวียน ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนนั้น ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ขณะที่ 

หนี้สินหมุนเวียนน้ันส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เน่ืองจากบริษัทต้อง

ใช้เงนิทนุหมนุเวยีนเพิม่ขึน้จากรายได้รวมทีล่ดลง โดยส่วนหนึง่จากรับคนืจากการขายเช่ือทีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลให้สนิค้าคงเหลอืเพ่ิมขึน้

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเท่ากับ 1.05 เท่า ซึ่งลดลงจากปี 2557 ที่มีอัตรา

การหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเท่ากับ 1.60 เท่า และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 348 วัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ที่มีระยะเวลา

การเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 228 วัน ซึ่งเป็นผลจากยอดขายที่ลดลง ขณะที่ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิเพิ่มข้ึน เน่ืองจากบริษัท

ขยายเวลาการเก็บหนี้โดยให้ลูกค้าวางจ�าหน่ายสินค้ามากข้ึนจากการจัดรายการโปรโมชั่นแพ็กชุดส�าหรับสินค้าที่มีอายุนาน และ

เคลื่อนไหวช้า สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา และเป็นวิธีการระบายสินค้าที่มีอายุมากและเคลื่อนไหวช้า

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมีอัตราการหมนุเวยีนของสนิค้าคงเหลอืเท่ากบั 0.51 เท่า ต�า่กว่างวดปี 2557 ท่ีมีอัตรา

การหมนุของสนิค้าเท่ากบั 0.62 เท่า และมรีะยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่เท่ากบั 716 วนั เพิม่ขึน้จากปี 2557 ทีม่รีะยะเวลาขายสินค้า

เฉลีย่เท่ากบั 590 วนั เนือ่งจากบรษิทัมมูีลค่าสนิค้าคงเหลอืเพิม่ขึน้ จากรบัคนืจากการขายเชือ่เพิม่ขึน้ ส่งผลให้ยอดขายลดลง และ

ท�าให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 2.39 เท่า ลดลงจากปี 2557 ที่มีอัตรา

การหมุนเวยีนของเจ้าหนีก้ารค้าเท่ากับ 2.50 เท่า และมรีะยะเวลาการช�าระหนีเ้ฉลีย่เท่ากับ 153 วนั เพิม่ขึน้จากปี 2557 ทีม่รีะยะ

เวลาการช�าระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 146 วัน เนื่องจากบริษัทมีเทอมการช�าระหนี้เฉลี่ยของเจ้าหนี้การค้าของปี 2558 มากกว่าเทอมการ

ช�าระหนี้เฉลี่ยของปี 2557

 ส�าหรับวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 และ 2557 เท่ากับ 911 และ 672 วัน ตามล�าดับ ทั้งนี้

บรษิทัมีระยะเวลาเก็บเงนิเฉลีย่มากข้ึน และบรษิทัยังมจี�านวนสนิค้าคงเหลือเพิม่ขึน้ ส่งผลให้วงจรเงนิสดของบรษิทัสูงขึน้ สะท้อน

ให้เห็นว่าบริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสูงขึ้น
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 ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 

-0.03 และร้อยละ -0.08 ตามล�าดับ ซึ่งลดลงจากปี 2557 ที่มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.002 และร้อยละ 0.004 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นการลดลงตามผลขาดทุนสุทธิจากการด�าเนินงานปี 2558

 แหล่งที่มาของเงินทุน
 หนี้สิน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหน้ีสินรวมเท่ากับ 659.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557จ�านวน 53.42 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.81 โดยส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้สัดส่วน

หนี้สินต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2558 และ 2557 เท่ากับร้อยละ 58.80 และ 54.84 ตามล�าดับ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมเท่ากับ 622.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 เท่ากับ 66.09 

ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.89 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ในส่วน

ของหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม เท่ากับ 37.91 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2557 เท่ากับ 12.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.05 

ส่วนใหญ่ลดลงจากเงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ จากการที่บริษัทช�าระเงินกู้ยืมตรงตามเงื่อนไข 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 462.47 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 41.20 ของสนิทรพัย์

รวม ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2557 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 45.16 เนื่องจากบริษัทมีผลด�าเนินงานขาดทุนในปี 2558  

 โครงสร้างเงินทุน
 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2558 และปี 2557 เท่ากับ 1.43 และ 1.21 เท่าตามล�าดับ ในปี 2558 

มสีดัส่วนเพิม่ข้ึนจากปี 2557 เนือ่งจากมหีนีส้นิรวมเพิม่ขึน้ จากการใช้วงเงนิสนิเชือ่เพือ่เป็นทนุหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ อกีทัง้มผีลประกอบ

การขาดทุน จึงส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ทั้งนี้บริษัทยังมีก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ�านวน 24.01 ล้านบาท
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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	 บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง	บริษัทขอรับรองว่า	ข้อมูล

ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน	ไม่เป็นเท็จ	ไม่ท�าให้ผู้อ่ืนส�าคัญผิด	หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส�าคัญ	นอกจากนี้	บริษัท			

ขอรับรองว่า

	 (1)	งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในสาระส�าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

	 (2)	บรษิทัได้จดัให้มรีะบบการเปิดเผยข้อมลูทีด่	ีเพือ่ให้แน่ใจว่าบรษิทัได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคญัของบรษิทั

และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว	รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

	 (3)	บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี	และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว	และบริษัทได้แจ้ง

ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน	ณ	วันที่	31	มีนาคม	2558	ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว	ซึ่ง

ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน	รวมทั้งการกระท�าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ

ต่อการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

	 ในการนี้	เพือ่เป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัได้รบัรองความถกูต้องแล้ว	บรษิทัได้มอบ

หมายให้	นางสาวอัญชลีพร	ธีระสินธุ์	เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย	หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาว

อัญชลีพร	ธีระสินธุ์	ก�ากับไว	้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

	 	 ชื่อ	 	 	 	 ต�ำแหน่ง		 	 ลำยมือชื่อ

	 	 1.	นายวิฑูรย์		นิรันตราย	 	 กรรมการ		 	 ........................................................

 

	 	 2.	นางสาวอัญชลีพร		ธีระสินธุ์		 กรรมการ		 	 ........................................................					

  

	 	 3.	นางธัญญรัตน์	สิทธิ์ธนาวิธาน		 กรรมการ		 	 ........................................................			

	 	 4.	นายกิตติวัฒน	์นิรันตราย	 		 กรรมการ		 	 ........................................................			

	 	 ชื่อ	 	 	 	 ต�ำแหน่ง		 	 ลำยมือชื่อ

ผู้รับมอบอ�ำนำจ   นางสาวอัญชลีพร		ธีระสินธุ์		 กรรมการ		 	 ........................................................
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เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร

ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล    นางสาวพิมพ์ขวัญ มงคลรบ

อายุ     42 ปี

คุณวุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท  Corporate Secretary Development รุ่นที่ 16

  

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังให้ นางสาวพิมพ์ขวัญ มงคลรบ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยก�าหนดหน้าที่และ

ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

 เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 

และความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  ก. ทะเบียนกรรมการ

  ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

  ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 2. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสียทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีตาม

มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท�าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัได้รบัรายงาน

นั้น

 3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดังนี้

 • ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลในการด�าเนินกิจกรรม

ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

 • ท�าหน้าที่ในการด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล เช่น ส�านกังาน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และดแูลการเปิดเผยข้อมลูและรายงาน

สารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

 • จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล

 นางสาวณัฐกมล  ศรียศ 

วุฒิการศึกษา 

    -  ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  บช. บ

    -  ประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบ ปส.

    -  วุฒิบัตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ประสบการณ์การท�างานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

 - ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชี 

 - ปฏิบัติงานด้านการบัญชี

 - อบรมโครงการ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 - การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาการต่างๆ ในงานด้านตรวจสอบภายในและด้านบัญชีอย่างสม�่าเสมอ

 - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

 - ปฏิบัติงานวิเคราะห์งบการเงิน

 

หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

 1. ร่วมวางแผนการตรวจสอบประจ�าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ครอบคลมุถงึกจิกรรมทีต้่องตรวจสอบ จดัล�าดบั

ความส�าคัญและระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ และงบประมาณประจ�าปี

 2. บรหิารงานและก�ากับดแุลการปฏบิตังิานตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค์และแผนการตรวจสอบทีว่าง

ไว้

 3. จัดท�าแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในขององค์กร

 4. จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

 5. จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้

 6. จัดท�ารายการผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอและเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อท�าการแก้ไขปรับปรุงและติดตามผลการ

ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

 7. จัดท�าร่างรายงานเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 8. คัดเลือกบุคคลากร เมื่อขาด

 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 10. ประสานงานกับผู้รับตรวจและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -
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